




0
 
0
 







 ان

 ١ مع

 ةيقرشملا :يعبخلا

 ةكرلا يف ةكربلا

 يل ورتاتلاو ييَرلَكَن الإ

 ةيفارغحملا

 سيرأب ىف ةهزن

 هئخإو بوقعي ةياكح ةثل

 ةصروبلا

 نيكل ع

 هصق

 ةلماعملا قاروإو تاكئابلا

 باودلإو ماوملا
 دارجلا







1 

 117 2111 ال نر راعلا اهيمتل يلب يف دلابلا هذه لاو

 ةهج ىلأ |هفارطأ ةضنم ةريغص قاروأب ةلمجم ةريدتسم ةقيقد عورف

 ناقيسلا رخآ يف اهرهزو ضيا اهلفسأ نولو طقتن اهالعا فو لفسأ
 ءامو هنم جرختسل و ضيبالاو ولا هنمو ةقيق> ةلبنس ةئيه ىلع

 اهاوه بيطب و اهامس رطعيف لا.دحلا خس يف ةرثكب تبنيو رتعسلا

 ) عباراا ءزجلا ىهتنا )



 ال

 قرزا اهولو ةبح ةئيه يف قاسلا قوف ةعمجتم ةريغصلا هراهزإو

 عومجملا نع نوكعيو د قوف اهتلح ىلع ةرهز لكو يباخس
 ةئابنلا هذه هب زيمت رظنملا نإ ةلظملاك لكش يلصالا قاسلا قوف

 ةرهز نا الأ هسفنب تبني ام عونلا اذه نم نر اهريغ نع
 ةحئارلا ليلق ضييا

 يذلا عونلا اذه نمو لاقو رخآ تابن ىلآ اجإوخملا تغملا من

 ةييعفتملا هراهزا نم ريطقتل اب جرختسي جافنل اب دالي يف 1
 ءاكر ديد هلم نوضغلا رخآ يف ةلينسلا لكش يف ةلكشلا نوللا
 فيرح هنعطو ثكملاب اكيردت كلذ لفقيو هرما ءادبم يف ةحئارلا

 هداغ ةيرظر ما 0 هتاف يرشو اع هيلا فدعا انا
 زيلكتالا دالب نم انيلا درو اذه يلفلذلا حاذنلا نأ روهشملاو هل
 نيتاسبل اب ريثك وهو

 ىتازخإو ىلذسلاب رصم يف هنومست يذلا عوناا اذهو لاق مث
 ةيبونجلا ةهبجلل يف نمزلا يدق نم دوجوم هلصا دنوث هيمن نحنو
 ل ظخ تا هذ رح ىلأ المر كل  -رأ لاقي اضاع نا 1
 11 ةليلق ةرارمو 14 هيفو ةياغلا ىلا ةحئارلا بي

 راهرالاب اهولغا قو ىاز والاب الفسا يف ةنيرح ءلضيإ ةعبرم هلي
 قاروا راهزالا كلت العا يف نوكيو نوللا ةيصفخلا ةريغصلا

 نارفالا تارت نم اهيلع رذ اهناك هعورفي تين .ىلا رظن
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 سداسلا نرقلا يف الا ابورواب دجوي مف عونلا اذه 3

 ناعون وهو نيرادملا نيب ايف ةعق|ولا ةراحلا تاهجما نم

 اطسإ)ا يدرزلا ضبالا ول فطلو همر ركف 0 0
 هلوبذو ديحو قاس قوف هلمح هلمحو هراهزا عيبجتو يلبنسلا هلكش
 بيطلا هحير قاشنتساب عتتلا انل يتي يذلا بقاعنلا ييردتلا

 0 انئاف يربطلا عونلا اذه لعج كلذ لك عيياسأ ةدع

 عون ىلا راشا مث هريغ ىلع نراسحلا يديا هتراتخإو راهزالا نم
 001 هنم رخأ

 الا ةتلا هيلا دلل تاذ لا دهان
 ل

 ة اهنم دوجوملا رثكأو 0 اوجرخت#|و ميضأر اب همر

 3 دنهاب ريثك وهو يبرعلاوا يقبنزلا نيسايلا نم جرختسا ةراجخلا

 0و تح 0 اهدي تدم تاديسلا ىدحأ نأ

 0 ةحتار هبشت ةحتارو انيظل 00 عيدجم رهز اطو

 قبس غن كو 5 ةحتار اط ىارف شلل اهتلوانو ةرهز اهنم
 6 ةيزع ةايلا هذه ل لاق انه 0 نا
 يف اهرسفو بورطويللا اندالب يف اههسإو اقيرمالا دالب نم وريبلا

 اندنع ىست عونلا اذه نم ةريغصلاو سلا راودب سوماقلا

 ىلعو اموي رمأ ص ىبست هنم ةريكلاو ميف وأو مث نونف ةيقوف ةأنثم مونت

 00 لباد لس تلا رولاو و تعا لس اهقرو



 ا

 ةراحنأ دالبلاب عرزي ام هنم عاونأ درولا لوقتف انيدياب يذلاوه
 اذهو اقيرفإو ابوروأ رم :ضيبالا رحلا لاس يتلا دالبلال

 ديغلا هنلات يذلا هرطعو درولا ام هنم جرختس يذلاوه عونلا
 ءاضيب اهارت ينلا ةدرولا هذه هنمو ضرالا عاقب عيمج يف تاتسلاو
 امن دنف رفصأ ءزج ةقرو لك ةياهن يثو قرولا ةليلق امترهزو

 لضفا اهعون لعجو اهقرو نم صقنن ام لدي رطعلا ةرثك هللا
 دالب نيف ابلصأ امإو درولا رطع جارفتسا يف رادخت اذلو عاونالا
 ةايمملا ةيظعلا ةرعثلا هذه زاقوفلا لابج انيلا ثدها دقو قرشلا
 يذلا يواعبسلا درولا اذه امإو هترهز قرو ةرثكل ينيثملا درولاب

 ةئافلث ذنمو ماشلا قشمد نم هلصاف كات الو اًنبص هرهز عطقتي ال
 1 00 0 درولا اذه قرشملا دالب نم انذخأ ماع

 دئاز اًريك ربكي عوبلا اذهو اننيتاسب اهب .ىلحت يبلا راهزالا
 5 9 ا َّ ةرشع غلبي ىتح سنوت ةهج

 ىهو جشنبلا رج عونلا اذه يلبو زوما درولاب فرعي عون

 هرهزو راجتالا لظ تحت تايد يف دجويو لصالا يوابوروأ
 انه مهلعرسعت دقو هرطع نم درجتي ال هنا الا اًريزع ناك نآو

 رئاسلل ”ىدتبتو نيمسايلاو درولا ارلعإ |وجحرختسا اك هرطع جارختسا
 وياربفرهش لوأ نم قئادحنإو نيتاسيل ا رطعيو ةيكزلا هراهزا اور

 ليرباو سرمرهش ةدم ةيكزلا هسافنا تابيط نمانيلا يدهي رهتسيو
 لاقو نيمسايلا رت ىلا رامثا من



 ا

 كد 0 7 ةيربقلا لحصو ةسردملا ىلع ةجرفلا متيأر نأو
 و اجاوخلا رضح 1 يتاجر رظت نأ فأر نو
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 ينو قدلولا وهف .تيراتخت اهو هرم ام يأرلا خشلا لاف
 3 نفلا ةذباهج نيب يدوجو قو نيتهجلا ىلع عالطلا بحال

 ام ةريزغلا مكلع روحب نم فرتغإو اهزهتنأ نا نم دب ال ةصرف
 يلا كيل ةفرمم اهنم يلا ةريكلا دئاوفلا نم يحور هب شعنتت

 اذه ماع 0 هذه ناف تابنلا ملاع يف هناخس اهيعدوأ
 000 ةرئاد عاسنا فوه يذلا ديعسلا رصعلا

 ةيردلا بكل قارس د نما بكف كن

 هلق ةعص تبثث مل هنأ ىلع ةنافل ىودحلا يلق هنوك نع الف
 ةريك ةلافارج ميلا تفاضا 1: دير هع

 رافخنو ناتسبلا ءاجرا يف فوطن نأ بسانلا يأرلا اجاوخلا لاقف
 تيسبف ثائسلل ةبسانم ا 0 اهب ينلا ةهجلأ هنم

 يلا يلر عاب بجاولا نم نككو نسحلا يارلاوه اذه تلاق م
 ليا ةيكرلا ٌئورلا ىلا سفنلا ناف اجاوفلا هر ام يلا لاقف

 دق لاقو درولا طوطخ ءاذح اجاوخما فقو م اليلق اوراسف .
 هزار تاطقو هدي دم ه مث تاتابنلا فولام نم اريك انهه غلا عج

 ةذللا نيب اعبب راهزالا د ناس نا

 هنال دول اب ءادبن 2 نسحالاو كلذزب سابال لاقف ةدئافلاو



 اك

 ةرجخت ةرجختل| هذه نوحايسلا يبل اذلو زبخلا معطك |يط نود

 ثالثو نيتقا لب ةيرصم ةفأىلا اهنم ةدحاولا نزو لصيو زبخلا

 ادني ةريزجو كولملا رئازجو افاج ةريزبك طيحلا رئازج نم ريفكو
 ب هنوعرزي رجحت عزج نم ابلهأ ءاذغ رثك 'رئازتجلا نم اهريغو

 ةطساوب هخم |وذخأو هوعطق اماع رشع ةسمخ هر غلب ىف مثرئازج

 راجتالا هذه نم ةنوح# نضايحرف هنوعضي مثاهب هنوفرغي فراغم

 ةج رذتسملا هذال نم نما العب | اذاف ةيفيل ةدامب اهفأرطأ نودسي من

 دوجوملا قيقدل اب ءاملا جزتمي ىتح هوبلقو *ام هيلع اوفاضأ لا نم

 ام هب لعفيف رخا ضوح يف لزنيف ةيفيللا ةداملا نم ريو هللا عم
 ا ةدام نأ فرع اذاف هريغ ضوح يف يتلتيو لوالاب لعف

 تكرم اللا عم ريخالا ضوحل يف ثعمتجإو.اهتيقد عيمج نم تصلخت
 ظنحيو ايرط قيقدلا ذخئويو اهفوف نم ءاملا ىنصي مث بسرتل هيف
 دحاولا هعولا عسي ةرجمتلا هذه قاروا نم لاح يف عنصت ةيعوا يف

 ةيعوالا نوكرتي الو رشع ةعبرا ىلأ مارغ 5 رشع دحأ نم اهنم

 ءاملا يف اهنوسمغيف كلذ عمو اهيف ام فلت نم افوخ فحت نأ ىلا

 اهنوطاعتي تاتابنرودج نوفرعي يلارتسوالا تاهج لهأو ةرم دعب ةرم

 توقلل امونزخيو زبخلا ماقم مثدنع موقتتف
 ة يجوز يل ركذيو الأ موي نه ام تيبلا ةبحاص تلاقف 0 ٠

 تافانثكتسا نم ةدافتسم تابنلل ةديدج ًةلاوحا هتأرماسم ضعلإ

 ضرالا اوباج نيذلا نيحاينسلاو ءادلعلا نم رصعلا. اذه لما
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 ضعبو هنم هسنن ظفحبل !ديج (مامضنا هيلع رهزلا ماىا تمضن رطل
 0 ةلقبل اب 5 ةتابنلا 1 لن 0 0 تالا

 00 ها دول اند مالا كا ملا

 8 00 هذهو 3 اب تاتابنلا وي هزم 0

 ةريغص تالصيوح ابلخاد قو ةيمأن ةريغص ايالخ الصا اهعافتراو

 نع ةرابع تالصيولا هذهو ةيلسلل ةراظنلاب الأ ىرت ال ثيحي

 ربكت ضعب ىلع اهضعب ريثآت نم مث لكشلا ةيورك ةقيقد عيقاقف

 ةلربك تمالك :أ دعب ةددعتم ةىكطسأ ت تاذ اماسجا ريصتق وتو

 ا ياي اهي احلا ةوق نكل اهرغصل رصبلاب ىرتالو
 عزجلاو تابنلا فايلا اع أشنيف ةبظع ةدايز تقو برقا يف
 ةيلخأ لخاد |ودجو ةظعلا ةراظنلا ةطساوبو قاروالاو نوصغلاو
 3 أودهاشو ةفلتخم دأوم نم ماسجأ رودج امتقد عم ةدحاولا

 ضعبو اهإولا قاروالا تذخأ هناولا نمو ارينك بح قرولا
 جر يفو رذل اكتاياويخ املا تاببلا ضعيف ىأر نيغيبطلا
 0 0 01# 9 هاج يو

 ٍ د 0 00 نوعنصي 00 ةريزج 0
 اهولكءاي مث رانا يلع اهنوصيحيو اهنوذخايف مهتريزج
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 الو راضلا نم عفانلا فرعام مالول ذا اًريخ نيلغنشملا انع هللا ىريغ
 ةيرتعتو الا ءيش نمام هنا أر لمأت نماجإو خلا لاق راح

 ةفلتخم موجن ربظتو تاباحس ثدحت ”امسلا يفف ةيهانتم ريغ لاوحأ

 ةةلوأ ةأرب ان ءيش الو :كلذكأ تانإوحو تاثانن ربظت ضْرالا ا قَز

 لدت ةرهاظ نروكت ضعبلا ينف ةايحلا رس نم ”يش هيفو الأ رن
 ةنماك نوكت ضعبلا قو هوحنو لقتو اضعالا ةكرح اهيلع

 ناسنالا ملع هدنع فقورمأ نإ ناويحلا يف ةايخئاف اهكردن الف ةيفخ

 ضعب يف ربظي تانإوبىا ضعب نا او تانابنلا يف كلذكو
 ةللظلا يف ربظي اهضعبو هداعيم يق الآ ربظي الو لوزي مم لوصفلا

 ابشعب تاتابنلا:كلذكف كلذ نكع لع اهقعبو ر وتلا كوه الو

 تقولا اذه يف اهنم ريثكو ريغ نود نبعم تقو يف هز جري
 ىلوالا هيلاحل دوعي الو هدوع سبيب وأ هقرو نم درجت نأ امأ هسفن

 ماظتنالا عم ةلباقلا ةنسلا يف الآ

 ىلع لولو وهشالا برب نأ تآعورلا قيل اكأر هنن نال
 اذه اننامز يف الآ 8 اذه مي ل نكلو تابنلا ريهزت بنح
 ةعبرا لكل نا آضي ل مضل هتظحالعو ءالعلا ضعب ةظسأوت

 رع دب افاسدا كل 7 م يزيل ةعاس نافزالا < رها هلرا
 نم الآ تقرلا نولعي ال ةغساشلا يرارلاب نيبطافلا نيشحوملا
 ال تابنلا ضهر كلذ بسح ىلع مللعا نوعزوبفروهزلا
 لوزغب سحا اذا ناحترنلا الثم ثداوحلا نم ثداحجب الأ ههز
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 أوجرتف ةجسج لاومأ فرضو هيلا تافنلالا ةدايزو هب ءاننعالا ةدش

 اوني لو ةوتلا ةميزفج قيكي ال يجوز را تلاقق هلاقام ا
 هيلا اهبلج ىلا رداب هيف تسيل ةتابنب عمسس ايلكو هسفنب هيف ةمدخلا

 ةفورصم هتاقوا رثكاو اهيلع هفرصي أم ةرثك ىلا تاغفنلا نودب

 ةديعب دالاب ىلا رفاسام اريثكو اهصاوخ ةفرعم ًاصوصخ كلذ يف

 تابنلا نم اهيف ام ىلع عالطالل ؟راحبو ةيدوإو ًالابج عطقو
 اهظنحو اهبيترت قرط فرءبلو اهصاوخ ةفردل اهاحتنأو راجتالاو

 سيلو تاتابنلا عاون 00 ا ادعت يذلا وهو

 هسورد قو هدنع تابنلا رتفدب ديق اطو خرغ اهيلعو الآ ةتابن انهه
 نإو تابنلاب قلعتي ام مل نيب عوبسا لك يف ةذمالنلل اهيقي ينل
 ريغو ةيرطعلاو ةبيطلا 1 اهي فارع هع لك

 0 نكاداز اقاإلاو ةيرجتلا لحم ناكملا اذه فلخو كلذ

 ١ بتك ةنازخو سيرددلل

 الردالاو بئاجملا نم كابنلا 3 دق يشل لاقف

 لوهبجلا نم لقا نالا اهنم مولعملا نأ دعبي الو راصبالا يلوا رببي ام

 ةسجريغ نم هريغ تبنيو لوز. نمز دعب ثابنلا نم اريك نأ من

 رسل نع فنكلأب لفعتي نم تالا هذه لادا نبت مول
 ثيقبلو دئاوفلا كلن نم فلذا تمرحل اهرشنيو اهدئ|وف نيبيو

 اهمذأ | رجبو اري انلاعا ىلع انل ةنيعملا يف اهنأ عم 000

0 
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 رويطو تاناويح روص نم ةبكرم ةميظع ةرفون هيف *ام ضوح
 ناكف ةببخ ا ةفلتخم تاهاجتأ 2 اههاوفأ نم رع ءاملأو

 ًاينحض وا ايدوع جرخي ةراتو ضوحلا رئاود يس لزني ةران

 نوكيف هل ةفذافلا روصلا سوءور هطوقس زواج ال ثيحب ًاليلق
 يف روصلا كلل لماحلا ندعملا ىلع هطوقس دنع ءاملا توصل

 ةلضاحمل تاوتضالاب اهجلزتنل رع اشنيو .ةغيطل تار 0
 نم إورمف ةبرطم تافغن رويطلا ديرغت نمو راجتالا زازتهأ نم

 ةيقاهلعورجشلاب ةفرفحم ةيولع ىلا هنكلسف انبرط |وءارف اهباج
 اماظنتا ةمظنتم ا |و ارو راجتالا ناصغأ ماضنأ نم

 نيحايرلا عاونأو درولا رابنأ نم نيفص قيرطلا يتفاحبو امان

 عب انسح ايؤرع ةينرم ةييط ةحئو هلام لكو نينايلاو لإ
 اورو هنود وه ام فلخ عون لك لب «أروام عون بجمال
 امم ةذئم ا راغثالا ناصغل لع ةندلم نيمسايلاو لفلان ١

 تاج مث قيرطلا ضرأ ىلع اهتروص تمسر اهلالخ يف ةيسفخلأ
 ةغللاب زمشلل تلاقو هنبأو 3 ىللع تلسف تيبلا ةبحاص

 ينذخاوت الا ا اجاوفل | هل هجرت ام ىلع ةيواسنرفلا

 لبقق ةيبرعلا ةغلل اب يلهج 0 ناف كل يتبحاصم مدع يف

 اذه عضو لاق مث اهجوز ىلع ءاننلا يف بنطإو اهرذع خلا
 يضفتي ةحبل إو قنورلا نسح يف ةقئافلا ةروصلا هذه ىلع ناتسبلا

3 



 اا“

 سنالا نم اننامرحو ناتسب يق ابلثم عمدجب نأ لق يقلأ راهزالأو

 نيحايرلاو ةيرطعلا تاتابنلا ىلع عالطالاب هتقو تلغش كنيل ايو هب

 0 ١ ككااقإو كللخ نم ناتسلا ضايح ميج ف ايلات ةكرلا
 دعبو |لبقف مشا ىل ا ا.دهاف ةبحح اهديب ناكو كلامثو كني

 ريظن ناتسبلا اذه ماظن نكي مل هنا قيتح لاق اهيف لمات نا

 عضو ىرأو دحأو عون نم نيرواج نيئيش هيف 10 يناف

 نإولا فالئخا نم توح اهنا ىتح ةسدنملا لوصا ىلع تابنلا

 طسو اهيزوتبو 1 د لكشلا ةنلشعم بح ةعبدجلا راهزالا

 رظانموروص اط ناك قرطلا تافاحيو راهشالا :سيب ضايحلا

 "00 اذ رطالا ايف تنهال مفارلا قالا هلم
 ركشال ينإو تسلل لاق منرطاخلا اط حرشنيو رظانلا رست الأ

 هسلجم نم يل لصح هنال اجإوخلا ةرضح فورعمو كلضف
 0 | اطل لاقو لبق اهلعا تنك ام دئاوف

 نرا تااقف يرطعلا تابنلا يف ملكت نأ انل يغبنيف كتعلط

 ندا ةلبانلا ةهل يف نيحايرلاو بيرغلا تابنلاو درولا رثكأ

 هنم عمي *أللا ىرجم نم بيرق ريغص كشك كانهو ناتسبلا

 قوف هنال هيف ةماقالا نيد خيشلا هآر ول نأ نظاف ريطلا ديرغت
 نيعارزلاو يناطلسلا ١ هكيبابش نم ىريو ةريغص ةوبر
 ذخإو اهديب اجاوخلا ذخإو اهتوعدل اهوباجاف هل ةرواجنا يضارالاب

 طسو يف لكشلا ريدتسم انأكم اولصو ىتح وراسو هنبإ ديب زيشلا
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 ةداملا وفصتو داوملا عيبج بوسر ةله لعب لصخح كلذ عئأملا

 راهتلا دنغ هب ئرت يذلا ءافصلا ةعئاملا

 01162 راسل

 روفزاإو راجتالا

 كلِ 0 0 تسلا 0
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 لصفنيو ةداملا يف "اا رورم لهي قورخلا كلت ةطساوبف هاما يف
 ةداملا ىلع صيو ةدودسم قورخلا نوكت ةيلمعلا ءاددبإ يف نكلو اهنع
 ءادبع ىتح كرتثو 0 ةينيئم ةجرد نوتس هترارح ءأم

 عنصيو ةجرد نيبعسن غلبت هترأ :رارح ءام اهيلع بصي كلذ دعب مث

 نيعبس هترارح ةجرد 0 نخسا ىتح قبس اك اهب
 كرتلو ضايحلا طغتو كلديو بلقي مم نيعبسو اسخخوا
 ١ زيرو اف عيمح هلل بسكي اهفف ايرث اتاعاس ثآلأ
 دلل لكي دج ورق ريمشلا ىف يلا ةيركتملا ةداملا نم ةبستكي

 بستكتل اهفاروأو رانيدلا ةشْيِشحب ةفورعملا ةتابنلا قورع عم
 اهعافص نم ءيش ربغل نودب انفو هب يقبل يلا ةصاخن إو ةرارملا

 ا دريل ىرخا ضايج لل متالإ لقي ةيليخلا كلم ذهن م
 كرتيو ةريبخلا هيلع ا هل ىقيب الو

 هذهو 0 نام ىلا ةعاس نيرشعو عبر | نم فلدخي انمز
 0 ١ ىلع ربظي تاعاسلا كلت يو ىلوالا ةريبختلا ِش

 ريهختلا ايف ربتسي ليمارب ديف عظوبو عئالا 7

 اند ترصعو تذخا اذاف اضيا ةوغر ءالا ىلع ربظيو
 ةيرطاطنلا البعتست يتلا ةزوبلل ةريمخلا يف "و ل

 ةجانحلا تابورشملا يفو ريمختلل ةزوبلا يف اهنولمعتسيو نوزابخلإو
 دفاشي اك فيلل نول تاذ ةتار ةيق ةزوبلا نوكت الو ريش“
 ىلع كمسلا ءارغ نم فاضي نا يو ىرخأ ةيليعب الأ اهف



 اقفل

 لها بارش ديدم نمز نم يو ةنبطلاب مكدنع ةفورعملا نوليب
 |هموليعتسي ةيلاعثلا كلل الا عيمجو زيلكتالاو اسنارف نم ةيلاغلا ثافيجل
 ماع لك فنصلا اذه .رم ةردنولب كلهغسي ام رادقمو اًريثك

 رشع عبرا كلذ رادقم زيراببو رتيللا نم انويلم نوسمخو ناتئام

 دقو هيبنتلاو ةيذغنلا نيتصاخ ىلع لهقشت رومخا نيب نم يلو ةرم
 ةيناث اهنم ءزج ةئام لك يف دجوف نيبوامكلا ريهاشم ضعب اهنحنضا
 ةيتوزا تسيل دوم نم ةبكرم ةدماج ةدام نم انج نبعنرإو
 اهيف لبعتسملا بحل يف يتااك ةيتوزا ىرخا داوم نمو اشنلاك
 نم هل لصحي ام ردقب ءاذغ اهديج نم برشي نأ لصح كلذلف

 اهرد رشع ةتس يأ زبلا نم امارج نيعبرإو ةيناث لكأ

 عضوبو ةينبم ضايح يف ريعشلا بح عضوي نأ اهلع ةقيرطو
 نم لقتيف زنتي نأ ىلا كرتبو ثارم عبرا همجح ردق ءملا نم هيلع
 ناريع لضخ .ءايلس ارم ايف نكال ف عضو الإ
 فيرخملا الصف اهعنصل لوضفلا نحو تبنت ىتح رشغ ةئس

 عنص ام رثك ا سانلا دنع لوبقملا وهف هيف اهنم عنص اف عيبرلاو
 هءوانن ايبهذب ال يك. اهيرس بفجو ذهأ تبن ثبن اذاف اهريغ يف

 فيطل راح“ ا يال لضربات
 من تابنلا نم بحلا هب لصفي الخ لخنبو كرنب فينهتلا ماذأ م
 اهضعب بشخلا 4 عضوم كلذ دميو افينخ اشك شدي

 هيلع بصي مثرخالا يف بصي قرخ ضوح لك يف ضغب قوف
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 يقرع وه سيساك هنوهسي امو اسنارف نم ةهج يف نزالا مرزتو

 خوفملا وأ شمثللا ىون هلخدي بارش ضيا عنصيو ةهكافو ركسو

 يقرع نم ذخوي اناروكلا بارشب فورعملا بارشلاو قوقربلا وا

 هيلا ركسلا نم رادقم ةفاضا عم نافثرب رشق هيف عضويو مدق
 قب اهنرو وأ ةبيشلا رهز لعج نم لصاح تنسنالا بارشو

 بح ريبطنتلا لجال كلذ ىلا فاضيو مايا ةيناث لوكلالا

 هنم راذكآلا دنع لتقي تايمسلا نم وهو هريغ وأ نوسينالا

 (11+): ةرماسملا

 (؟ريلا )ن1 فيبلا

 . ةئيذمب ناك اطاعتسأ لوا نأ ليقو نويرصملا مدقلا نرمزلا يف
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 00 7 فالدخاب فلدخت هصاوخو يقرعلا عاونإو

 زيركلا وأ بنعلا وأ بصقلا لسع نم جر تتسم هنسحأو اهتراصع

 ةمبقو فر ىرثكلا حافنلا نم جرختسلا ةدوج هنم لقإو
 يف تاجردلا هذهزيمتو لوكلالا ةجرد فالتخاب فاتخت قرعلا

 هيلع جاجزلا نم بيضق نع ةرابع ةطيسب هلا لاعتساب ةراجتلا

 عراب 2 فو 0 تامالع

 دي فاعل طا رمغتف

 هك ٠١ 0 ا

 ددعلا كلذ ردقب لوكلالا ءازجأ ىلع لمتشن عئاملا نم زج

 ىمسل ةلالا كلتو يداع مقالا 0 نزولا يف ال متنا ِق اذهو

 هوسمغ هيسقث لجالو رتمولوكلا ىست جثرفلا دنعو لوكلالا سايقم
 هوسمغ مث ةثأم ددع هيلع اويقرو.“املا نم صلاخلا ل كلالا قالا

 اوه رثع ةنبح مث .ةرشعب مث ةسمخب لقا اهتجرد تاعئام يف

 اذكهذ والو رامو حو 28 ا

 زبول كلملا نم ناك ةيحورلا تابورشملا عارتخا نا لاقثو

 ةرابع اهعيمجو هتوق دوعو هشاعتتأ لجال همره دنع رشع عبارلا
 جرفلا هيست يذلا هاما آلثم ةيرطع داو طلتخم يركس يقرع نع
 «ذه نوصغ نم هبف عقني ركسو'امو ل 'وكلا نع ةرابع وه ثيزيبأ

 يلا يف جرختو رصم نم :لاقي ام ىلع اهلسا يا ةريفملا ةنابل
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 [0 وأ 5١ هترارح ةجرد ناكم يف هانكرت مث ةزوبلا ةريمخ نم ءيش
 راغ هنم دعاصتو برطضا دق عئالل انيأر ةليلق ةدم سمثلا يفوا
 0 مث اثيشف ايش دادزي مثرمالا لوأ يف ًآليلق 0

 بارشلا عط مطلا 21 هانقذو 1 ل يفصاذاف مآيأ

 الصيف يالا ءانرطق واف ارا كسلا دجن الو ذينثلا ةحئار ةحئارلاو
 لوكلالا وه اذهف باهنلالا لبقي هل نول الو رابط عئام ىلع هنم
 حافنلاو بنعلا ةراصمك ةيركس ةدام هيف ام لك نم جرختمل وهو
0 00 

 ةريهخ ىلأ تبلقنا ءاوهلا اهسم ىتم ةيتوزا ةدام اهبيكرت نم يف
 رطقت اذإو لوكا 2 ةراصعلا يف يللا ةيركسلا ةداللا تللحتو

 ةيك هيف فلدخت عئام لصحت# ةذبنالا نم اهوحنوا ةزوبلاوا ذيينلا
 ءاملا ةيمك تلق ةيناث ةرم هانرطق ناف هنلقو ءاملا ةرثكب لوكلالا

 اذكهو لوكلالا ةيبك تدازو

 رادقم بسجت ةراجتلا يف ةفلدخم هاسأ ةيحورلا تايورشفلو

 هل ليق لفاوا فصنلا هلوكلا ناك اف اهيف دوجوملا لوكلالا

 1 ا ير نيكل هلوكلا ناك امو ينرع

 ةيلكل اب ءاملا نع درا وه صلاخلا لوكلالإو لوكلالاب جوزمم
 ا لا لو

 فيعض ثتهاب هبطو ةفيطل هلحت ار ملا هنم بيلي ءاللأ نم ةعوبم

 ءوضلا
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 اذه ينوه ام يتاب ىلع عالطالا نع انعنمت اهنال كلذ نرم ءيش

 تابورشملا لمع ةفرعف اضيإو ةبيرغلا تاتابنلا عاونأ نم ناتسبلا
 * يش يف مصخن ال ةيحورلا

 ميلع ىنخي الو هلاعتسا ءيغلاب ملعلا نم مزلي ال زتلا لاقف
 ذيبنلا جارفتنسا ةيفيك ىلع متلكت ثيحن هب لهجا الو ينلاب معلا طوق

 ةوحنو لوكلالا لع حرشب ساب الف

 (10 ةرماسملا

 لءوكلا

 صلخي و ركسلا بيكرت يف دجوي عئام لوكلالا اجاوخلا لاقف

 ضعب اهيلا انفضإو حدق يفركس ةعطق انبذاول ًالثمريمختاب هنم
 ا
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 نييناطالا ىلا لصو اهنمو. و ماق ايلف

 ةنسلا يف هنمجرختسملا رادقم غلب ىتح اكيرمإو سورلإو زيلكتالاو
 كنرذلا نم انربلم نوعي كلذ ةهقو رارتكيه نيل ةناث ةدحاولا

 ضماحلإو يركسلا ولحلا ةثالث كلذ يف لمتسملا حافتلا عاونإو
 والخ امر. قيدز ةبرش لل نسحأ هنم جرختسا يذلا وهو ضغلاو

 اقبلا يلق هنكلو ممطلا ذيذل هناف نيرخالا نيعونلا نم جرختسلا

 حافتلا عج دعب هناف ةيوعص برسل اذه رك

 سره مث ةيركسلا 1 رثكتو هجضن تي ىتح عيباسأ ةتس وحن كرتي

 ةعاس نيرشعو اعب را انايكءاوملا يف عضوي مث ةريبك سيرابم يف

 ةئاق ليمارب يف عضويو رصعي مم يئابرهكلا نوللا ءاولل هبدكيف
 عاقلا يف بسري اهضعبف هيف ةيقابلا داوملا نم صاخيو اهيف رمخي

 نم هوبص هلفت نم صلخ اذاف هتنخل معسل ىلع موعي اهضعبو هبت
 ليعتسي من ايف 00 يق تايفنخ

 يذلاك هجارفتس و او ىزنكلا نم جرختسا أم بارشلا نمو

 دعب داوملا رصع نم لصاخلا ضايبلا نول هل ىتيي هنأ الآ هلبق

 دشأ ناك قتعايك بارشلا اذهو ءاوبلل اهضيرعت نود نم اهسره
 ةذبنالا عيمج نم اراكسأ

 يك ا يثرعلا لثم ةيلوكلالا تابورشملا امإو

 ىحنو (رودنمشلا'يأ) رخل |و كسلا ذيبنلا نم 22 8 نحو

 ىلآ انل 1 تاييردلا نترخا عاونا اهم جرفتساو كلذ
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 . +( 151 +) :ةرماسملا

 جارختسا .قيرط ره برقث حافنلا بارش جارتسا ةقيرظو
 بيلا ابهرت بج ال ىفادالبلا فهلا زيك

 هنوجر خل سلدنالاب مهماقأ ةدم برعلا ناكوذيبنلا رعساهيفولغيو

 رات لاهل ثم انارف:نم ل ردا تايزي دلل نكس مجم هليل
 ضعب قو ميدق نمز نرم افورعم ناك هنا ما لاقو مثريغو

 تناكو اًماذ هبرشت تناك اسنارف ةكلم دنوغدأر ةكلملا نا بتكلا
 يدنامرونلا تاهجب ربظي م هنأ قفْغِإو داليلا نم سداسلا نرشلا ف

 أريبلا كلذ لبق مهورشم ناكو رشع عبارلا نرقلا يف الأ اسنارف يف
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 ةريغص اعطق بنغلا عيطقت ىلوالا علإ را هجارفتسا تايلعو

 ىرخالا ىلع امذم لك رودت ديدح نم نيتتوطسأ نيب رصعي مث
 مايا ةيناث هكرت دعب كلي جراخلا عئامل ةيفصن ةيناثلا ةيلمعلاو

 اا 1 لسا الهال لير ف نيم ردك ل
 ةيلملا هذهو هلفت بسريو وفصي ىتح كرتيو هسامخأ ةعبرا وحن

 ا( هئادص لاك لع اوليسماا اعرو :قيزاو وبان يخف نكت
 سانلا نيب هعيب يراحلا ذيبنلا وه اذه ضيبلا ضايب وأ مدلا نم

 الو رمحالا نم لص ضيبالا ديينلأَو رهحأ وأ ضيبا : 0

 تقو رمالا لوأ يف لفنلا نع عئالا لصفب الا هلع قرط فلدخت
 5-5 | نوكيف هدحو هريبخت يرجي لب هعم ريختا كرتي ال 320

 فورعملا ذيبللا كلذكو ةراصعلا يف ذئئيح تسل ةنولما داما نال
 رف قو امور خدع لاسم ية هبا
 تارورانلا ءلم دع انإو ليلق فالخل عم انصو اك اهجرخا
 ا لاك ل مل ير نك قررا
 0 تيم هدرا ليردلاا دي ريو ريدا ةلط يعل اكمل مرو

 ةعقرفلا ببس وه اذهف نوبركلا زاغ نم ريبك ءزج ةروراقلا يف
 فافحاو ينل ارباع رصع ام اهالغإو هعاونا ىلعأو عمسل يتلا

 لا هتدامرثكتوا#ةوام لبي :كلّذي .هنال



 اك

 ىهو .سوروت لابجو تارارا لابجو زاقونلا لابج لثم ةخماشلا
 و ايندلا راطقا بلاغ يف عرزي نآالا

 رئازجلا ضعبو اكيرمإو ابورو ناي ار فتحي ام هنمو

 ذيبنلا صاوخ تسياو و ذيبنل ا هنم نوجرخت#

 ءاوطإو: ضرالا بسح ىلع أريثأتو ةحن ارو اعط ةتوافتم لب ةدخأو

 نانويلماسنارف يف هعرزب ةلوغشملا ضرالا ردقو هرصعو هعرز ةيغبكاو

 ةبغرلا ببسبو يرصم نادف نيبالم ةسخ نع ةرابع وهو اًراتكيه

 ثتعسنإو بنعلا عرز ةدايز يف يلاهالا بغر يواسنرفلا ذيبنلا يف

 ريصع نم لصحتب ام ردقو ضرالا عاقب عي ىلا راس ع هرجأتت»

 ا ةثامز رخوبكيه انريلم نيعنزاو ةتس مليم اسفي هنم عرولا
 كلذ لكو قرعلا نم دو نويلمو ضيالأو رجالا ذيبنلا نم

 ببسلا"اذببو كنرفلا نم انويلم نيعبسو' ةتشو 5 غلبت هتبق

 دالبب هنم دجويو هعرزل ةبسنلاب ةكلمم لوا اسن م

 اهذيبن نكلو ناممالا ةيلاع ةلوبقم عاونا ايلانيإو ل يزل
 ايناماواسفلا دالب قو يواسرفلا يداعلا ذيبنلا قوفي : 0

 ريغ ذيينلاهنم جرخ#و بنعلا عرزي اكيرماو كلنلفلاو وكسوملاو
 راص ةريخالا مايالا هذه يو !دج ليلق يلاهالا موزل نع دئئزلا نا
 هلعارز تعسناف امان ا>احن تن رئازجلا تاهج يف هعرز ةبرحت

 نم مذينن يف لب ربل ا اقر يت هت :مازا هعاررل لك
 هيف نوبغري ٌمريغو ابوروا لها ىرت اذلف ةديجلا صاووملا
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 ايليسرم' اونظوت نيح نويةينيفلا مث هسرغ يذلاو ةئس' ةئاغس عيسلا

 لأ هنو رادو اًعقانو,رضخا لكونو. ةددك اتوا غربت م
 دنطأو نيصلا نم هذه لامتربلا ةركت لصاو ايندلا تاج عج

 نم سادنالا يف عرزيو يدنفا فسويلا اهنمو ةريك عاونأوهو
 اهلقن ةكزلا نيخايرلا هذهو تاروارضفلا هذه بلاغو ديدم نمز

 ترثك ىتح اهعرز يف انه: |وننفت مها الأ ايوروا ىلا ن وجايسلا

 اها

 (١؟١1/>ةساسملا|

 هدفا

 أهتبتمو هذه بماقعلاأ ةركخل اعط هذلاو ف اندنع رجلا ضغأو
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 نيتسو ناذب مسا لبق سولوكول رصيفلا مايأ همور ىلا ماشلا نم

 تاهج عيمبحب ةنس نيرشعو سه فرظ يف ترشتنإو ةنس
 ةدرابلا زيلكتالا ةريزج تلصو ىتح ايلانيا نم تلقتنأو ابوروأ

 اهديقانع دحت اهراثا دنعو ةريثك عاونأ اهنم دجوي نالاو

 نيرظانلا نيعا بذجت قاروالا رودج نم ةتبان ضرالا وحت ةالدم

 ةردع لوطلا ف غايب قانبلا ملغ. عون اهنمو اهل فيلكا
 وول ةرجشو ز رركلا ار 0 دوس هذيق انع رات

 اهنمو اقيرفا دالب نم اهلصا ايوروأ تاهج عيمج يف ةدوجوملا

 ةدربمو ةيذغم يثوزوللا نهد اهم جرختساو رملإو ولحا

 تاناخازجالا عيب رولا نهد دجويو بطلا ُِق لخدتو

 امم دجويو سرفلا دالب . نم اهاصاف وخلا 00

 ا ربو ال كاَثاو ةفيفخ ةربو أهرُم لع ناعون عاون ١ ةيالث

 شهلا 5 نمرالا نم انذخأو 5

 تبنت يهف الهنلاو لجرفسلإو ىرثكلاو حافنلا رهن امو
 عون حافتلا نمو تاهجلا :م ةبلدجم تسيلو اندالب يف اهتعيبطب

 جرختسلو بنعلا لدب أسنارف تاهج ضعب يف لبعتسي عطلا فيرح
 عون اهنم ةريثك عاونا ىرثكلا نمو ذيبنلا دسم دسي بارش هنم

 عربجتلا هذهو ديرب ةريزج نم هلصأ لجرفسلاو بارشلا هنم جرختسي
 دالبلا نم نينلاو ةيبونجلا اكيرما نم ةدرإو ةطشقل اب ةاممملا ةريغصلا

 لبق اسنارف نم ةيبونجلا تاهجلا يف هدورو كادنبا ناكو. ديرما



 لل

 (1؟١) ةرماسملا

 رامثلا

 اذه يف ةسورغلا تانابنلاو راجنالا يف رظنلا ققح نمو
 نموا برعلا دالب ن ه انه ىلا لصو امئأ اهرثكا دجو ناتسبلا

 11 قوفربلا ا 5 نيحايسلا ةطشاوب قرششإ . تالت

 خر كولا نيلب اهيلع كت دقو قشمد ضرا نم ماشلا نم اهلصا
 ايورواب اهإو نوطاق نمز ناك ايلاتيا يف اطوخد لوا نا ركذف
 ةراتو ربحأ هضعبو رفصأ هضعب امو رضخالاو رفصالا اهنم عاونا

 اهنوميو ةفشانو ةيرط لكوتو ةليطتسم ةراتو ةيورك نوكت

 كلذكو انارف ضرا نم ةريثك تاهجم ةهيظع ةراجت يشو ةيصارفلا

 هنوزاريس ةهج نم ةدرإو دل ءاسلملا دفلا ةلدتعملازيركلا ةرح



 لكلا

 ةعودجلا رجالاو :حايزالل يقببق : نويلم ةئاثلثفرضملا :لالل اير
 كلنرفلا نم انويلمآ 6

 155.00١ ينوزاقيالو ابوروأ شّروب ةلاغشلا رادتسو
 كيرف : ةئايسخ .ةدحاؤلا» ةنسلا يف صفشلا ةرجا ابتعابو ل
 كلنرفلا نم اًنؤيِط 154 ةنتس: لك :هلاعشلل عوفذلل ار

 لفايلا ننال فانقار ةلاقلإل قع راهم كوزح

 هلو: اهغم نشرفلاو نسال بلغ راطو ليشلاو ناكل ل
 ةيهإو ةميق ىلا اهرعس لصو ىتح جمنلإو لزغلل ةعرتخلا تالالا
 كلذب عفتنإو ةمينلا ىفداب دربلا هيقيامارش نم ريتنلا نكم كلذلو
 ةبيق تناك 1817 ةنس يف هنأ خيرانلا يف لعن انال سانلا موع
 يف مث تاكئرف ةنس ىلا تلزن 1854 ةنس يفو اكنرف !؟ ولكلا

 ةرحشا سانلا فرع نم هللا حرف ةثالث ىلا تلزن 1851 ةنس

 نا نييوابوروالا ىلعو امتعانصو اهعرز مهكع نمو نطفلا

 مث مماف راهنلا فارطإو لليللا . "انآ برعلا لضف اوركتي
 نالا ايف 9 يلا ةداعسلا ىلا منوشخ 0 مثولقت نيذلا



 ا

 اشارفل 0 نم ةرادل ا دقو انذلا تاج حيم

 ةئام ةبسك امنيب ةبسنلا |ودجوف زيلكنالا ىلا هنم درإولا يلا
 عنصي ام ىلا اهشرو يف ينوزاتالا هعنصت ام لوبسنو <76 ىلا
 ذا كادسو ١١١ لل 10 ةيبك هودجرف اتازق قرر ف

 نم ينوزاتيالا شّرو هي عونصلا ىلا زيلكنالا شروف
 يف عونصللا ةبسنو ٠٠١ ىلا 576 ةبسنك دالبلا كلت لوصحم

 نمو 655 ىلأ ٠٠١ ةبسنك ابوروأ يف عونصملا ىلا ينوزاتيالا
 0 ناوراف كلم ,ابلن درو هللا ةيرجل
 ارو نايل ءايلتوي هتان سارق ىلإ ةنم ايوزررأ "تادج عيب

 يف نراب مح زيلكنالا دالبب اهتوقو شرولا ةكرح لمات نمو .
 نم ةلود 1 يف سلو ايندلا لها عيمج ينكت ن | اهتردق
 دل دفيساب_اهنال هعانصو بفصل[ اذه ةراجت ف 0 لودلا

 ىتح رعسلا صقتت نا اط نكي اهثالا ةرقو اهبكارم ةرثكو اهشّرو
 تاعاسرشع مثدنع لغشلا ةدم نأ عم اهلراجم ىلع ةلود رسايت ال
 ليي ةعاس ةرشع امتنا همافررخالا لؤدلا يف !هنالخم فضتو
 نرطقلا نم عونصملا ردق ناك 1480١ ةنس يفو رشع ةثالث

 ةئاعبس غلب ىتح 51/ ةنس يلا 50 ا 5 فال

 دل نم نال فك شرا هايف كفوو :انويلم نيش
 ردقو .كلنرفلا نم نويلم ةئافاث ماخنا نطفقلا ةميق كلذ نم
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 ابوروأ دالب يتاب قو ٍةلاب فلا 5 96 كنففلا دالب قو

 ةلاب فلا ١١١ ةيسورلا فو افلا ١45 ايناملا يثو ةلاب فلا !1/

 ريلكن الا دالب عنصت ام سامخا ةثالث 0 ,وروأ دالب عيبجن

 عونصم ينعض زيلكنالا دالب عونصم نراك 91 ةنس فو
 عيمج ىلا: ةنسلا هذه يف دراولا ناك هنال ايبرتث ابوروا دالب عيمج
 تالاب نم نيب الم ةثالث نم اببرق تاهجلا عيجج نم ايوروا دالب

 اهدحو ينوزاتيالا لوصحم ناك ةروكذملا ةنسلا فو رعشلا نطق

 ىقيب عبرلاو زيلكالا ىلا رفاسي هفصن تالابلا نم نيبالم هثالث
 دقو ايندلا تاهجرئاس ىلع عزوي عيرلاو امتار وف يف عنصي دلبلا يف

 ينوزاتيالا دالب نم زيلكتالل دري ايف رظنلا نيخر ملا ضعبب نعمأ
 'ةلثم تاهجلا قاب يف ةدايزلا يفو مثدنع صقلا يف اذخآهدجوف
 ءاويجأ ىم نييتس ةفابم يف زيلكتالا دالي ىلا لياذلا طسول لو

 ينوزاتيالا لوصحم نم لاني اك ه1 نيرشعا

 نينبل ايفو فلا نم *ازجا ةعبرإو ةئاعبرا اهعيجايندلا ل عزرا
 ايندلا ىلع عزوملاو 0 ناك ©. ةبنس ىلا ةيل انا سيلا

 ىلع عزوملاو ه4 زيلكالا درإو ناك سيخ 2 فو
 زيلكالا درإو نراك 18.9. ةنساىلا 25 ةنيم نمو <11 ايلا

 ىلا 44 ةنس هلل 52 لولا لع عزوللاو ا

 ايندلا ىلع عزوملاو <47 زيلكتالا للفيأك 5

 يق مدقتلا يف تذخا نطنلا ةعانص نأ كلذ نم ملعيف | ها
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 انلا +97 اهترادا يف ةلمهتسلا ةرقلا تناكو ةرشعو' نيتئامو نيفلا
 وتلا هذهو 51١21 ءالابو افلا 84 راخلاب اهنم اناصخ ١1؟5و

 شّرولاب ةلاغشلا ددع غلب دقو لاجرلا نم افصو انويلم لداعت

 ناكر ناعما الاجر و هاشم فا تلا 20: ةذلل كلف ف

 نينويلم نم نوبرغ زيلكنالا دالبب اهعاوناب هتراجت نولغتشملاو

 موي نه امو ةيزيلكنالا ةمالا نم اكزج رشع ةعبرأ نه زج ىأ

 داهتجالا ىرت مث نمو اهب عنصي ام ديزيو ةديدج شرو رهظتو الا
 غلب 1801 ةنس يف رثّرولا ىلا رعشلا نطقلا بلج يف اديازتم

 0 ولا ل ارك ولما اقرا اذ كرلزلا
 اتيش عنص انويلم 184 وهو يتابلاو انويلم 85 لزغ هنم جرخو

 نم لصحتو انويلم 37 دلبلا يف كلبهتسإو ةراختلا جرخو هريغو
 عنص أم عيمج ةهف نيفراعلا ضعب ردقو كنرف نويلم 6١؟8 كلذ

 جرخي هينج نويلم ار 1421 ةسزيلكنالا دالبب نطقلا نم

 جرا ىفييف انربلم نورشعو ةعدرا ىزكشملا مالا نفل ةني اهتم
 ظ نيببنيسدنملا ضعب نراق دقو انويلع نيعبراوحت فيراصملاو

 .:رطقلا ةعانص يق رمالا يتب ول هنا دجوف يدالاو تآلالا لع

 لاجرلا نم انويلم نوعستو دحإو كلذل مزلل لاجرلا لع ىلع
 نير ولا نضمب ىتحاو نفل او اوروبا انأرف يلا دق كلو
 3البب هنم عنصي ام دجوف ابوروا تاهجي نطقلا نم عنصي أم عج

 هلآ فلا 0 [نيرفا قلو لاب نويل كنتو: نويلت نيلكنالا



 ١ ها/

 وتلا 1 هذه رثكا تكرت اكيرماب ةرايعشا دعباو

 لغتشت ثديبع نال ثددع فرصملا ١ ةلبق اكيرمأ نم دراولا صخرو

 رصمو يزيلكنالا دبل نالا هعرزت يفلا تاهجنإو رجال

 قرشملا دالب نم تاهجو اكيرمأ نم ةغمنجنا ا
 ةشمالا رثكا نورا اندالبب عمسل ام بسح ىلع عش 3

 ضم دلع مكررا ا اقدلاا تايج 1 0 ةدراولا

 نوكي نأ يضنتي كلذو ةيوابوروالا لودلا شرو نم ليلق
 ادج أريثك اعيش اهب ةل ذاغشلاو ةكلملا كله نئشرولا اد

 ال ةراحتلا عاون | عبج ىلع زيلكنالا ذوحتسا دق اجاوخلا لاقف

 فنا وتمالربلا رماب فشكر رح 185: ةنس ينف نطفلا ةراحت اهس
 بلا ؟95 ةلاغشلاو ةئايستو الا كناك ةكلملاب شوولا ل

 يزتلم 110 رغشلا لوف ني شروللا عنخ دريان سا 0
 عابي مارجوليك نويلم 757 لزغو ةشيقا اهنم جرخيو مارجولبك
 ب كلهتسيو مارجوليك نويلم ١ 75 ةيبنجالا دالبلا ىلع هنم

 كلهتسي صخش لك نأ رابنعاب انويلم /؟ يلاهالا ىلع دلبلا لخاد

 دالب نم جرخب ام عيمجج ناك ةنمزالا كلت يفو افصنو نيمارغوليك
 جرخي ام ناكفزيلك الا دالب نم جرخي امرشع لدعي ال ابوروأ

 نيبالم ةعبس سيوسلا دالب نمووليك نيبالم ةتساسنارف دالب نم
 هدنعزيلكت الا فنث لف كلذ عم طف نينويلم ابوروأ يثاب نمو

 ١80 ةنس شّرولا ددع راص ىتح داهتجالا لك تدبهعجا :لب



 |45ك

 ند اهلها غلبو اهيلا تفتلي الإ ةريغص ىرق تناك نأ لعل ةيظع

 ثاهج يف ةقرفتم هلاونأ تناك رمالا ءادبم يفو ةجرد ىلعأ ةورثلا
 ل ع يرتشي لون بحاض لكك ناكو ةريثك

 كلذ ىلا رتسشنم يلاها تظقبتف تاظقيتف تاقوأ عابضو ليطعت مل لصحي

 اك رودن ةشرو يئئام وحن نال اهيف راصو هتركدحا ىتح تليحتو
 ةدحاولا ةشرولا ف سفن ةئاوسمخو افلا غلاوي ةلاغشلا ددعو راخلاب

 ةزدش سشرو ريغ 1 لسقف لزغلل ةشرو اتعأم تكللذ رغ دجويو

 3 فد ةنيدأ 4 00 0 0 8 0

 عنصي أم ا .لمضو 00 هذ سامخالا 0 0

 نم 000 || وح ' ملاقالاو تاهيل عيمج ىلع عزويو أهف

 1 يطنلا نس ابدرو يف لعدم انواذيبو ةطس ناك اتاكيرفلا
 راطنف فلأ ةئاعبراو نيبالم ةعبرا يأ انطابقلا اتاممعتسإ اك

 ديلا انيملا ينال لوي رويل ةنيدم نْعدَرإَو -

 ١ لازلاب ودل ردلا ”ىداي ف. نئيرزلا كاكو فصلا اذ
 ةنس الا: تاروبإولا دجوت لو هتعنخ ليهستل ا تو

 0 ١! تالالا باقم زنياولالا انف 1655 هيو

 عباتلا دنهل نم ايوروا لماعمل دري ناك اكيرماب هلعارز ةرثك لبقو

 كينيترلا نمو ايلاتيا نم لوبان نمو سلدنالا نموزيلكتالل
 . ةيلقص ةريزج نم بلجي ناك ليلق لبقو اسنرفل نيعبانلا بوايدإوغو
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 يوزاتتالا ةرنب ااا ل

 لزيربلا نال

 ةيبونجلا اكيزيما نم تاهج هي. بلل
 قرشلا دنهل 1 اا

 مليت دالي نيل دان .٠ د6
 رصم دالب [6 4 قم 610

 رئازحجلا دالب 0

 انيرذأ نم: انؤيل رايتس ا
 يئرقلاو ناتسكرتلا دالب يرام
 اهزرف نخاع 0
 ةيياركتملا ايار را 00

 مارجوليك ا

 ا.ه14 ةيش يف ناكر يلكتالا دالبب اكيرمأ نطق مل ]وأو

 ةعانصل يمومملا زكرملا يبق رتثنم ةنيدم لها هب لغتشا نمر شكو

 اهلها ددع ناك نا دعبو زيلكنالا دالب عبج يف هترابتو نطفلا
 نالت اهلهأ عله تحت عنا نيف فلا تيرشع عباسلا نرفلا يف
 ٠ 19/85 ةئس ابي نطفلا ةعنص ”ادتبإو سفن فلا ةئاعبرا نع ةدايز

 ناكلك يف ريظي علا ديعلا كذا نمو ىلوالا نليترفلا ةروت كِل
 انذَنب دالبلا:كللظ تراضو هشرو كرتك ةللغ ةدنا قو ةرواجلا
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 نك اهبو ةجالحلا بيلاود طوعرتخا كلذ ةبوعص |وأر البو

 تالا تعرتخا مث مارجولبك نينالث دحاولا مويلا يف حي نا لجرلا
 ةئايعب را صاختا ةثالث ةطسإوب.لصحي راصفءاملاب وأ نإويحلاب رودت

 تعرتخا 115 ةنس يف مث دحاولا مويلا يف مارجولبك نوسمخو
 اكيرمأ ميج, ىف, . الا ىلا كللعتسإر كلت نم نسخ ثلا
 ةيبونجل

 ماسجالا نم هطل اخ امرعشلا 00 لاصفنأ دعبو

 سباك 00 ودن ةناوطسا بيلاود يق هفتتب ةبيرغلا

 ىلا يبيسيسملا رهنب بكارم يف هنولقتيو تالاي لعق سايكا يف
 هترفو هعمأ هيلع عضي ءيش هل: نم كب كادهو .ةديذخلا نايلروا
 ديلا دي دلني ني ةنيذلل كرب نيق ا ذكهو
 ةيظع ةفاسم ةدتمم تاراح ةموسقم

 نم ةلصحلا تائببعلا ردق نأ ءاصحالا رتافد نم لع دقو

 .. ةلاب نيالم ةسخ ةنس لك بونجلا تاهج ةعارز
 لك نه لصحتلا نطنلا رادقم ةفرعم نكي له يشلا لاقق

 ضرالا عاقب

 ةيداليم 165/8 ةنس ءاصحالا رتأفد نم ذخءوي اجاوخما لاقف

 ةئام نرم فلدخي ةلابلا نزوو لاب ٠٠٠ :1١4٠ لصحت ههنا

 ةنس لوصحم نزو يأ نيعبسو ةئام ىلأ مارجوليك نيتسو ةيناثو
 هنايبو مارجوليك فلا 17و انويلم 15؟1 ناك 4
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 هب مل صخريو املا ىلا حابصلا نم .نولغتشيف هراجتأ سوءور
 ه كلذو لكآلاو ةحارتسالل لاوزلا تقو ةعاس لغشلا كرت

 باهذل اب ًاضيا مل صخريو نينعاسب صخري هيفف فيصلا تقو ريغ

 نم وأ ةرذلا نم رادقم دبع لكل عبو اهبف |ولكايل طزانم ىلا

 ذخأ يف مل نذئيو ريزنخلا لو كيل إو لسعلا نم رادتمو زرالا

 ىلاويامرهش لوا نم رمتست هرذب ةدمو راجتالا نم هكاوف ضعب
 شئاشحلا نم هتيقنتب ًاضيا ديبعلا لغتشي هعرز مات دعبو هفصن

 ضرا ةعطق دبع لكل طعيو ةيعوطخلاب مدنع لغشلاو ةيبرفلا
 هيف عري هنأ وأ هديسل هعيبب امأ أهنم جرخب امب عفتتيو ءاش ام أهعرزي

 ضع رلع ديلا لص اذ نيو كلخويلا اههشلرفإ هج
 ىلع نطنلا لاخلا عيدجت هل ماي امور هسالم اهتم يرتشيب قرد
 ينلأ وحن مضعب دنع عيل دنف ةرثكي ديبعلا نونتتي اذلف ديلا

 نورشع ةقرفلا 00 مهجوت دنع مرتف دبع

 ناك ناف مريغ نم وأ منه سيئر ةقرف لك ل اديع
 خي مم لجرلا ىلع ضورذملاو هنوفاخيو ةوسفلا ديدش ناك مخ

 ىلا ارويل نيثالث نم يبد لك ىلعو أرويل ينئام عمج نأ موي 9

 سهثلا بورغ دنع نزخن اب عضوي عمج ام لكو نيعبرا
 هيي رذلا نم مشل بولص را نإ ويلا ل١

 رعشلا نم ةدحإو ارويل مويلا يف لصفي دحأولا صختلا نراكف

 السالا نرو اثثريلا زوو
5 
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 غ اودجو هقرح دعبو نطفلا دوع بارت زيلكنالا دالبب [وللح
 ءالا' يف نابوذلل ةلتافلا داوملا نم اكرج .ةريشمو ةعبرا' زج ةئالل
 ةانوبلا تايروم ءازجاا ةرشعو ةسائوبلا تانوبرك 4؟ولامك ينو
 نوثالثو ةتس وهو يقالا اودجوو ةساتوبلا تافلس ءازجأ ةعنستو
 دخاو ريخلا تافسوف نرم ةعست يو ءاللا يف بوذت ال اكزج

 ةا 1 لالا ايوتنلا ا كاني وف ودع .ةيناثو رخل تانوبركارشغ

 ليلحتلا اذه ىلع كانبو هبشلا نم يقابلاو ديدحلا ديسكا وتورب
 ملا رجياب ةطادحلا رئازجلا لحاوس يف هصاوخ ةدوج ببس ربظي
 حلالا كربلا عاق نم جرخلا :ربطلاب هنودمسي رئازجلا ضعب يفو
 نيلوراكلا ةهج فو الثم ةلزنملا ةكرب عاق نم جرخي يذلا نيطلاك
 كربلا راق قف بسرب يذلا نإظلا'واريجلا ةاّبسلا يف نولمعتشم
 اهئام بوضن دعب ناحخلإو

 نالاو هنيست رما نوفرعي ال اوناك اندنع يلاهالا تملا لاقف
 تحت نم جرخي امو ةيدقلا لالتلا ةبرتا كلذل !ولبعتساو هوفرع
 ةهظع ةرئاذ هقئنستل اودجو ةقيقحو مئاهلا

 ىأ ننس عبرأ دنهل يف شيعت نطقلا ةردثو اجاوخما لاق مث

 ربهتبس رهش لوأ هينج ءادتإو ةدحإو ةنس يفوزاقيالا يثو اسخ
 ةيوعص تلق انلكو هزول ثام للا ءاج اذاف ةنسلارخا ىلارهتسيو

 تيار زوللا هت اذإو اًرينك نطقلا لوصحم ناك هنمز رصقو ءاتشلا
 نم هنوعمجي نيذلا مث ديبعلاو ضنيإ بوثب ةروتسم ضرالا نأك
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 موحرملارماب امل ةنس ليموج هىسأ يواسنرف لجر هرذب مط

 نم اًرذي بلج مث ةبونلا دالبب القتد رم هب ىلأف اشأب يلع ديحت
  1 500نطق يأ دنلس

 دوجوملا :رسحأ وهو (ناليس متلفو ةيلكلا 2 دقو) رئازجملا

 وجنب هريغ ىلع هنهت ديزت كلذلو تاقير وقلاب 7 بوغرملا

 رثكا لب عبرلا
 هنمف اهبجو اول ةفلظخم ةريثكر صبب نطقلا عإونا خحْشلا لاقف

 رذبي 1 2 0 ال يلاهالاو رفصالاو ضي نال أو رمسالا

 نيب ]وزي نأ اًأدتبا نالا كو و غنم رسامه

 هرذبل ام الأ عرزب 0 ناليسلا عرزا |ىهبنتو عاونالا
 لفاحملا قيلت دنأل ةرسلا رذلا يرو تنتاف ١ 

 اذأ دونمالا ذبل يذ نم راطنقلا نأ داخل صضعب نم تعم»و

 نزوو سخخ ربولا يذ نمو ارذب تاليك عست هنم جرخي مح
 ثلنلا رعشلاو نانلئلارذبلا

 نيلوراكلا 30 ةيبانلا ناطق الأ نول نأ اجاوخلا لاقف
 صر ١ لخاد ت انلا فالخب ةرفصلا ىل أ ليت يجريو جاو ةيبونجلا

 هتبالص ةلقل ةدوج 0 لقأو عصان لكلا هناف تاهجلا كلت كلل

 نم برقي دنطل ن 0 ىلع هنم لصحتب الف
 لاغنب نطقك ةيقرشملا تاهيجلا ن (ه هي رطلا ةدبزأ أ كوول

 دقو ةنهاب نوللا ةفيعضف كينوأ 5 سدورو ريمزأو ساردمو
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 عاعرلاو مدخلا لايق هيسرلو دل ناك نيمو -نينلالو“ ةئاهسو بقلا

 ماج ومينم نولعبي ؛ |وناك نيعبسو ةثالثو ةئاعبسو فلا ةنس ىلأو

 دكي م كلذ عمو نطفلا نرم ةيحلاو ناتكلا نم 3
 00 ]دعا دورا راقد رم الإ  ةيبظع كف
 زيلكتالا دالب

 ا رماب ةرثكب هعرز نم لوا نا ن نم برغتسي امو

 ضرا نهرايف سأر |ونطوتسا 0 0 دورا موف ةراجخلا

 4 او رثكأو هنوعرزي |وذخأ هحاجت يلاهالا تار الو ديرولغلا

 ةيلاخلاو ةيبونجا اكيرماب ةعارزلا ساس راص .نأ ىلا ائيشق اًئيش

 ديفي براقتلا نأ !وار مث ةدعابتم 0 هنوعرزي اوناك الوأو

1 

 دازف هنودئو اهضعب نم 00 1 ' اوراصف :رثكا ل 2

 رذبلا هيواقث يف نولضفي انمز |ون مو عرزلا نسحو لوصح

 سكللا رذبلا نأ ةديدع بيراجت نم مث خس | مثربولا نع :
 ا ١ روصإو ارهتارتك | هذ .درجإو الرصع رك نيولات

 اولصحت مربولاب وسكلا رذبلا آل/نوليعتسي ال اوراص دهعلا كلذ

 دوجأ هودجوف ةموعنو ةبالص يذ رعشلا ليوط هنم عون ىلع
 ادور ةلربس عشا ف محي هضعب لصتي هرعش نال هعاوأ
 ارو سا ساراس دقو ةيولطلا هيالا ىلإ هزرغ ىتد
 نيناث نم ايبرق اطوط غلب ادج ةقيقر ةلتف يلع ناليسلا نطق نم

 بلج' يذلإو رعشلا ليوطلا سبا اذه نمرصم نطقو اخسرف
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 تناك مايا سادنالا دالبب ةفورعم تناك ةرجلا هذه نأ اهيف

 ناكو اهنم ةريثك تاهج يف عرزت تناك اهنإو نيبلسملا دي
 اهريغو ودروكو ةطانرغك ام ةديدع ندم يف لماعم هيعنل

 ةدوحلا يف اهعقاف ب و.ةيماشلا يواست ةيبلدن)) ةسم 0

 0 دب الف ابوروأ نم ا تناك ثيحو

 رم انعبس دقو نييسادنالا ن 9 ا هذه عفانم اوذخا انأ

 ُِق ا | ةشبحلأا دالبو ةيلخادلا ةيقيرفاب إوحاس

 هسفنب مضرأ
 موي نيحاسلا ناف ىح .يللذ يبرأ حاولا |

 لاوهنيسل !ضرأ 5 هقيرفأ نم 0 دجوي هنأ اوركذو

 اهريغو مانعو

 رشاعلا نرفلا رخاوا يف ناكف ابوروا يف هدوجو امإو

 ببس ليعتسم ريغ 1 برعلا نع هوذخأ دق اوناكو
 نيد ف موته أرك سانلا ىلع ىراصنلا اهلخدت تناك ةئيند ماهوأ

 هلعارز رشن نم
 علا "نرتاح يف. ناك .هيعن ليام روبل لولا

 ريكا دال ل 2 دالبب داليملا نم رشع
 نييناقدنبلا رابت

 دالبب هتشمفقأ روبظ ادنبا نينالثو ةئاعبراو فلا ةنس فو

 ةنيسىلإو_ٍفعيخ نم هلماعب ترنكو سانا هفشخر و زكنالا
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 نم ينوزاتيالاو اماتب ابورو لما هكلهتس ام ردق
 اكيرنالا

 لب طبضا اب ددللا 4 هكلمتست ام ردق ملعي ال نالأ ىلإو

 .نيسمخإو ةئالا نم صخت لكل ردقو نوفل ولا هيف فلدخا

 020000 000 تارويل رشع يلاغالا نم انويلم

 يف هرويا نويلم ةئاسخو اهلا نطفلا نم مل مزاللا
 ةنم عنصت يقل ءايشالا فالخ اهوحنو ةوسكلا صوصخ

 0 ةيدفلا نامزالا ف نطفلا دوجو د تيبأ مث

 ا ذلا يقيلا نابثلا نانكللت لع ليلدلاو هيف كابن ال

 نطفلا نم تناك مثروبق نم

 نينا اهلا دج اكيزرمالا يينولك يقود < تدك ملاو

 ضرأ زيتروكدنانريف ريبثلا فشكتسا الو نطفلا ةشمفأ نم

 ةيده ناكلرش كلملا ىلا لسرإو اهب اًعورزم هدجو كيسكلا

 لاا لمكان (بر لمس اقلك ذل معلا
 ةعقبلا هذبب عنصي ناك هنأ ليق دقو ةغابصلاو ةعنصلا ةنقتم

 نطنلا ناك كلذكو نامزالا فلاس يف نطفلا نمةباثكلا قرو
 دنع حالما ناليجام كلذ ىلا راشا اكايليزيرب يىلاها دنع افورعم

 ةبان نطنلا ةرث نوحايسلا دجوو همساب ىهسملا زاغبلا هفاشكتسا

 يبيسيسملاربم ”طاوشب اهسفن
 تيارف ىنعملا اذه يف لئاسر ضعب يل عقو دقو خشلا لاقف



 : هب
 نق

 لا
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 عمر شع ثلانلا نرقلا رخآ ىلا نوينيصلا هفرعي مو حملا و نمرالأ

 الك ًالاغتشا هنعارزب اولغتشا تقولا كلذ نمو دنملا راوجب مها

 مل طم كلذ نع ببسنو تاعورزملا 0 رم وكرت ىتح
 عنمو هنمه عرزي ام ردق ديدحت' ةيناطلس رمإوأ تردصف هلثب عمسب

 هل لاافنحالا لقف توملاب ىدعت نم باقعو هيلع ةدايزلا

 هنم ةكلملا كلن يلاهال مزلي ام عرزب راص ىتح اًديشف نيش

 لصحت ام اورصح دقو مهكلمم جراخ نم هنورتشي اذه اننقو يفو
 ةرايع كلذو ةلاب فلا ةئاوسخ هودجوف ةنس لك هع رز نم مل

 ةبسلايا دج للف وهو امارع لك انوطم نيعبسو ةسح

 ينوزانيالا ةهج نم اجولحم مهلا دري ام |ورصخت ممزأول يفكي

 نمو اهنم دري امريغ امأرجولبك انويلم نبعبراو ةسخ ءودجوف

 لوصح عيمبجش رارجولبك نيبال 0 كلذو الوغشم دنلل
 ةئام وحن لوغشم ريغو الوغشم 3 | نم مل دري ام و مهتعأرز

 نرال مل ةبسنلاب ليلق ردقلا اذه نا كش الو انويلم نينالثو
 ريس نم ذخويو نويلم ةئاعبرا وحن غلبي مدالب يلاهأ ددع
 نروشيليا لاخرو ان. نم 'يلاعالا اذا ةعسن نا نيشامللا
 كلذ انريثعا ذاق ةعسإو تانولطنب هنم نولعج ملكو نطقلا

 نكي خر ايادلا تاه رع سعت لك هكلهتسمل ١
 دراما دابلا شرو ف عوج ضفاؤت

 ١ انارجولكك انويلم نيسخو ةئاعبس نم برقي جراخلا نم



 اذثك

 نيشتفم كلذل اشاب ىلع دمحم موحرملا نيع نأ دعب اهغنأ غرب

 لك دعوتو .ةهج لك يف ةنس لك عرزت ريداقم نيعو اماكحو

 كلذ نودعي أوناكف ديدشلا باقعلاب كلذ نم ءيثش يف رخات 7

 منكما ام هالولو ممسفناب هيف إوبغر هدئاوف ولع ايلف ايلظ كاذ ذا
 هربيغو يرييل) مهم بلطي ام هب نوددسي ام لع لصحتلا

 لثم لصحو رئازجلا لها عم انلاح ناك اذكه اجاوخما لاقف

 ةناينلا هذه تناك ةميدقلا نامزالا فو ةريثك تاهج يف اضيا كلذ

 رصم ضراب اهدحو تبنت تناكو دنملا دالب يف ةمولعم ةعفانلا

 نيلبو يفارغبلا نوبارتسا اهيلع كت يتلا يفو مهتلا دالبو ماشلإو
 فوصلا دالبلا هذه يف دجوي هنأ الاق ثيح ًافوص اهايمسو تسول

 نييسوملطبل او ةنعارفل ا نمز يف رصم |وسيسق ناكو ةرثكي راجثالا ىلع
 ملكت دقو دنطا ف ةفورعم هبايثو ةيمسرلا سالما هنم نولعحي

 نرانويلا نا الآ هب رت برعلا تناكو اريثك نوتخرئوملا هيلع

 رس | يناك دراما رم لورا قررا نجا ىلإ نينالورلاو

 000 مضعبف مجرد بسح نوسبلي 0 كل سبالملا 2 هل

 ةثالث ابوروا تيقبو ريرحلا مضعبو فوصلا مضعبو نانكلا
 هنولمعتسي اوناك امإو همْمَقأ الو نطتلا فرعت ال ايدالبم انرقرشع

 ليداننلل لئاتف

 نلت نراك تحتمل ميرقلا دالبب ربظ ةيداليم ١١1 ةنس قو

 الو ىشرو نامزالا كلت يف هل ناكو ناتسكرتلا دالب.نف مهلا
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 نك اهدحا ..ةثالث نطنلا عاولا سيروم اجاوخلا لاق
 يدم عونلا ينانلاو عاونالا دوج هنكلو ليلق هزولو هذهك ربت

 يدلل نم رصقا عون ثلانلاو رصم ضراب عرزي يذلا وهو
 د لفك اريثك ًالوصخم يطعي داو ضرالا ىلع دنت هناصغإت

 اممرقو و نيعونلا دجوف نطفلا ةرحش هيف يذلا ضوحلا
 قرشلا نم ال تدرو ةكرابملا تاتابنلا هذه لاقف ناتكلاو ليلا

 ابورواب عرزي ميدق نمز نمو معلا تاهج نم انل درو ليقاف

 نمز يفو' سونايسره لاق اك نويرصللا ناتكلا عرز نم لؤإو

 نيينامورلا نمز يقو ةفورعم ناتكلا ةشقا تناك نارمع نب يدوم
 راهتشا لبق تاهجلا عيمج يفو ةيرصملا ناتكلا ةشقأ حودملا ناك

 نالا نكلو فوضلا وأ ناتكلا سانلا سابل ناك نظفلا ةغارز
 دعبفا تاهجلا يف هعرز ةرثكا ابلاغ لئعشسلا وه نظنلا راص

 ُةيس عرزي راص ىتح نالا رثك الصا ابورواب دجوي ال ناك نأ

 ةيلطاب عروومتو ؟ نالغتالا ذالب قو ايلا: "لع هيلو تاي
 نطنلا رصم يف لخدأ نم لوا ناخيشلا لاقف نانويلا رئازجو
 عوف عر زي ناك كلذ لبقواشأب ىلع ديم موح رمل نال اهب وهيذلا

 اهيضارأ لوخ هعرزت يلاهالا تك تناك يدلبلا .نرطقلاب فرعي هنم

 دئاسولاو دناسملا سيكل هنم ءاينغالا ذخاتف ةليلق ضرأ عطق فو

 هلة شقا نما وص شياو هناي اال ضب ناكر تالا ١
 لا يدنملا نطنلا عرزت ل يلاهالا نأ هنم بيت ابو سإاللل

5 
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 )١15( ةرماسملا

 رطقا

 ١) رطل تم انتج ىلا قاسر نكات
 ناتسبلا فرط يف نايش#ي يي عم هدلاو دجو اولصو

 قرولاو ناصغالا ة هريثد 5 يثاو رانمأ ةسمح وحن اهعافترأ ةرحن بيرق

 هلوانف اهرث نم *يث هدلاو ديب ناكو يدنطلا نطفلا هبشي ام اهيلعو

 سيروم اجاوخلا لاقف نطفلا رث هبشي اذه لاق هنع هلاسو هنبال

 نيصلاو دنملا يف تبنت يتلا نطقلا ةرمس هله

 | للطب ال كوري عري نا نايا لاق
 نم ربك هرم كلذ عمو نارتم وا فصنو رتم هعافترا ةياغ ناف
0 



 ارزاق

 أمعنم مةردق ِ نوكي ناريغ نم معرض كلهتو مكرز مولع

 0 هين اراشت رخل .اتصنو وحول را فس ١
 لييسلا عطقثو عرزلاو لافطالا كلب 7 تناك اهنا
 نمف مهيب اف اهب نوداهتي وناك اب ةرثلأو كوللا فخش نمو ٠
 هتباغ ف هلسريف هل هاداه رخآلا مسق ف 5 7 شحو هىسق يف ناك

 ىلا لاحتأ هذه ىلع رمالا رهتسأو 0 اهيف تل هليبس ىلخيو

 فيسأإو ةباغو ةباغلا هذه تناك نأ دعبو ةدايزلا يف ةعارزلا
 لصاح اذه ىرت م اميبو أهنيب راص ا ءاجر ةلصته اينولوبو

 ىه ام ىلا رمالا لوا نم هيلع ناك امو ناكللا اذه يف ليف ام

 نالأ هيلع
 ربدعإو لمات نم نكلو ربع منا اذكهيشلا نب نبا لاقتف

 رسب ًاروطو رغب ارو ةلاج ليل
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 رعاشلا لاف اك هبلارظنلا نعرتفت ال

 مدل زيا لا ناساف
 اليبس داةوفلا ىلا كالمل هج

 بشعلا عا | أونا هشرفو رابحتالا نوصغ هفقس عدخم ىلأ إولص 1م

 ءاجرا يف  |ورادو ةك« قوف نم ولزن م 3 كك اونأطاف راهزالاو
 اهادخا اودعصق تاكا ثالث نيب ءاضق ]ولضو نأ ىلآ ةباغلا

 يق ام *يث اهيف سس ةعرزنم اضرا ةباغلا لوح نيدلا نآهرب ىأرف
 ةاطغم نالا لبق تناك ضرلا هذه لاق اهنع مداخلا لاسف ةباغلا
 ةلصاوتم تناك اهراجنا نأ 07 انلا بك فو ةعنترلا راجتالاب

 ار 00 اًقافبلاو (ماحتلا دادزت لالا ىلا فطعنت اكو

 ناكف نويارتسا هلاق اك عقانمو اكرب تناك راجحنالا نم ةيلاخا

 00 ا
 ةلودلا ءالينسا دعب الا ةعارزلا اهب رثكت لو بنعلاو نينلاو

 اهلا يوأب تاباغ اهضعب يتبو اهضعب عرزف اهلع ةينامورلا

 مثو .ةربربملا 00 7 تنا اءاف نيينامورلا ٍلظظ نم نورافلا

 مسق لوجلا ضر ىلع |ولوتسإو داليبإل "51 ةنس كلذو نوينأملالا
 هلا اهياعجو هيلع يف 0 اهوقإو مهين ةناغلا كلت ميواسءوز
 ىلع ةديدش تاصاصق !ولعجو اهنم ديصلا نم مثريغ |وعنمو ديصلل

 ترثكف هيف لتقي اناويح لتق نم لك ن اك كلذ فئاخي نم
 دسفتو سانلا سرتفت تناك ىتح عابضلاو شوحولاو عابسلا اهب



 اذغا

 انملهأو زيرانا بحب هنن ام( نكلو ةقرتللإو ءامجتا س1
 تاذ تناكو هعم جرختو لخدت تناك ميرم ىمست ملل ةنبا الأ ةدايز

 هب اهل ىلعت اعمال ىدلا ليخت لامخاو دقو لزجو
 ةينيغ نعي تاع اذ اطابت يربو اهارهيو ميتال اما ١
 ثاللعتب للعتي سردلل زيراب ىلا هجونلا موي اج اذا ناك ىتح

 نمودلا ىلإ بهذيو ثسلأ ديع بوقعي عم هدلاو كرتي ناكف

 عاونأ 2 تافوالا يضقيو تنبلا خم ةراتو تسلا عم ةرأت نوكيف

 اك ناكو ةفلالا اننيب تنكّيو تنبلاب هنانتفا دادزإو تارسملا

 ظ لئالا لاق

 لطي ل هن نبا. +. تشع تح قبلا لا
 قرغ انم نكت انف ةجوم اهظ ةجل ىأر
 بوقعي هعم ذخإو سردلل زيراب ىلا هدل|و هجوت موي تاذ نو

 نيدل ا ناهرب ذخأو مج راسو رعب مهكر اف هزنتلا ىلا اهدالوابو

 هلاستو هثداحت يو أوشمو اولزن مث ةبكافملاو ثيداحالا فارطاب ميرمو

 اولصو ناىلا اطاجر امم يف قيرغوهو اهبيحيو اسنارف يف هبحتا اع
 تناكفاّيلعإو دعصف :رارخالا نيب نماهءوأم عبنو ,راختال اب تيس ةبضه

 ةلصوملا قرطلا|و هيلع ينلا دالبلإو نيسلارهن نيدل ان اهرب يرت ميرم
 يف كلذكو اههجو قرافيال اهنصو لالخ يف هرظن ناكق زيراب
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 ةدمانه ميقت هللا اش نإو زيراب ةنيدم ءاوهو رادلا هذه اوه تين أم

 لاقف كسفن ىلع هتفظو يذلا سردلا يف عنصت اذامو هيبال لاقف

 ام نيب نأ اجاوخلأ ةرضح ينربخأ دقو ةعمجلا يف ناموي الآ اه نأ

 هجوتتف ةيديدحلا ةكسلا يق قئاقد ضعءب زيرابب ةسردملاو انه

 ةماقالا بحي ناك هنال كلزب هنبإ حرفف اجاوغلا عم دوعنو سردلل

 ثابرغتسملا نم اهب ام ةرثكل زيرابب
 هيي نع دم رادعبو يزيلكنالا اجاوخلا رضح من

 يتلا ءاينثالا ىلع انه ابهيقن فلا مايالا مسقت نا منزلي. لاق
 لاقف هدعب 2 لبق جرفتلا تقو لعبت لهف اهأرت نأ بحت
 دعب اهلعج نا :رظا نكلو ىردا كلذب كناف كل رمالا يشلا

 ١ بحاص ايم إو ةعجارملل رهظلا لبق ام لعجت ىرأ رهظلا
 ةباغلا 00 جرفنلا رثكأ نا لاقو ضيا كلذ ىلع تيبلا

 نكامالا برق بسحب ةبرعلا يف ةراتو مادقالا يلع يقمن ةراتف
 د ناك نم تدخل دقو اسم وهنالا كليعتست ةراتو اهفنو

 مزلي ام عيج ىلع اوعلطت ىتح اهتيفيكو جرفلا بيترت

 ةبحاص جرخن تناكو قسنلا اذه ىلع نوجرخ موي لك اوناكف
 ىحن اوماقأو 00 اجاوخماو اهجوز 0 نبا عم لزنملا

 ةبحالأو لالا قارفو ةبرغلا ملأ وسن ىتح لاح 0
 اضوصخ اهدالوأ ةلزنب لزاما ةبحاص دنع ناك ْيشلا نبا نال

 هيلع عقي ام عيمج كل حرشتو يواسرفلا ناسللا هلعت ثناك دقو
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 كلذل رسنإو تافداصملا بحتا نم اذه خيشلا لاقف يواسنرفلا

 نأ تيبلا بحاص لاقف 0 اجاوخما ركش نم رثكأو
 بك اأو رشم ب لان 6 كلعرع نم دنا كيسا
 ذب الو ايلا ضيفا ف ىلعر هارت ايراسأ يجوز ا
 ىلا ةقاتشم تسلا ناف كانه عيببشغو اهيلا رفاسن نأ هللا "اش نا
 دربلا دّسْتإو ءاتشلا ءاج الك لب كانه نوفدم ا خا ربق ةرايز

 رصم ىلا "نحن جلاب اهنوصغ تيسكو اهتنيز ن.راعتالا تدرجتو

 نونداحتب |ولاز امو اهلهأ ةعانقو اهريخ ةرثك ركذتو |هئاوه بيظو
 نزاعنبلا اولكذ 3 ةدئالا ترضح ىتح ضرعمللا اذه يف

 فصت ةراتف يلا نب عم الك تسلا | تناكف هيحاون يف |وفاظو

 ان 0 ريفا يع
 اختيرت نا شيال ثلا لالا تحط لاقف اومجر نأ
 رك ه لاقو ةأيع فرغ هلجفلو هدي ذغاو رئملا "انك) نا

 عوطو كرمأ تحت مداخملا نإوطنا وه اهو كفيف رتت
 ناكو ديري ام لكيف ذيشلا ةعاطب هرمإو نإوطنا ا كري

 لخدو عينصلا ازه يشل 0 ن
 صا اللف مان مث ىلصف ماقو ًاضوفف ءام بلطو هبايث عزنو 5 ظ
 0 اذاه هدلاو كل لاف هئداحس مي لبقو ةدلو هيلع لكذ

 ةحصلا لاك ىلع هللا دح 00 ا اذه يف

 نآشثو نكي ام' نسحا نم لاقف ةليللا همون ناك فيك يدلاوو
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 ةغللاب للعا يو ايليسرم يدلب ىلا يعوجرو ةيركسعلا نم يجورخ
 ةيرقب وأ اهسفن ةرهاهلاب كتماقأ ت تناك له اطل لاقق ينم ةيبرعلا

 الإ يافا اهب تناكو ةيردنكساب يئدالو تناك تلاقق اهارق نم

 هعم انذخايو رصم ىلأ هجوتي اتشلا لصف يف ناك يدلاو نا
 1 هل ناكر بتم ببسب "املا ةدم اهب يقف
 ىلا ةرم هعم ترفاسو يدجالا دلوملإو اتدنطو ةروصنملاو طايمد

 كنركلإو وفدإو انساب ينلا ةيدنلا راثالا تيأرو ليقلا هجولا

 تاهجا ىلا رفاسأ مل يفاف ينم ملعارصم ضراب تنال زيشلا اهل لايف
 اهب اهلها لع نم رثكا دالبلا كلب كبلع نأ ربظي لب ةيلبغلا
 تلاعت امم يناف ملعتلا قح كد لك 1 تونر

 نيح ينال اهنم الا ةيبرعلا ب كلا ف ةعلاطملا الو ىلرعلا ظخ/

 مالكلا الأ فرعا | ال تنكر ئازح “| جالب 0 رم تجرخ

 ةءارقلا تسلا فرعت ,نئتبحو شل لاقف ةءارقلا نود فراعملا
 يبيلعت يف بغري يرغص لاح يدلإو ناك من تلاقف ةباتكلاو
 ينبلعف موي لك ينيتأي ناكف العم يل رضجاف ةيبرعلا ةغللا

 زيبا جرشو ةيمورجالاو نارقلا هيلع تارقو ةعلاطملاو ةءرفلا
 ديلا طخ ةيبرعلا بتك نم ضعب يدبعو وغلا مع يف دلاخ

 طخلا نف يف اعراب ةمرلا هيلع ياعم ناكو اهيلع كعلطاس
 ةدعافلا ينم تعاض نالا نكلو خمسنلإو ةعقرلاو ثلنلا هنم تيلعتف

 طفلا انه هبتكا اه بلغإو ايسانم اطخ ٍبتكا كلذ عمو



 ا 1

 3 زيراب هبشت.» اجرالا ةعسإو ابملا ةيلاع ةيرطب اولصاو نأ لأ

 ىمن اهيل هل ليقف اهنع نيش لاف انام اديس اردن ايفر
 ةمالآ دنع ةرهش اطو ءاقرزلا نيعل يأ راب نيسف ةيحيرفالا هلا

 فصو مث ةييرغلا راثالا نم 0 مخيرأت يفركذو ةيواسنرفلا

 فقو ىتحراسف هنودصقي يذلا لخنأ ةبرعلا قئاسل اجاوخلا

 رشبلاب مهلباقو هو م تجرخن ابئاغ لزنملا بحاص ناكو هبابب

 ةرهتاب لل فرمإو ميتكجاف سواحل لحج ىلا مياتصإو
 ماركا يفدازو 3 0 سف رضحت اهجوز ىلا تلسرأ 1

 0 موقا ال اتنم ينتقوط دنل اجإوخلل لاقو
 يرجتو ةبحلا بلجتنت تادلكب اجإوغلا هباجاف هدلوو مشلا ةرضحب
 ل 0 ةعلل أي هلك يكفل5 ناكاو ةبحالا نيب ةداعلا ف

 همالكل هببف مدع لزالا بحاص يأر انف 7 هنم ؤيشلا مهن
 هنال برغملا لهأ ناسلب اهنا الا ةببرعلا ةغللا ىلا مالّكلا لوح

 دنل يزيلكنالل لاق ذيل اهعمس اءف تنس رشع رئازجلاب ماقأ
 هل لاقف ناسللا اذه فرعي نمي ينتفرع ذأ ناننمالا دئالق ينتدلف

 أنم هأرت ام كدلب يف كننم ىرنسو انيلع بجي ام ضعب اذه اجاوفلا

 يدلب لاوحاب ينم معا تنال لاقو 22 مسبتف انه

 هعم لكل تيبلا ةديس ىأرف هنبإ ىلا تفبلا مث
 نريح كعم تناك تسلا نا نظا اهجوز)ل لان ةيبرعلا ةفالاب

 دس ال ايسيزرتا لو رسم دلو امال ناس هي
1 
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 اطوطو مدق ةئايسجخ ودي ضرالا تحت اطوإو تاراغم نع ةرابع
 ربانعلا كلت ببس نا نولوقب نوسمخو ةئامالث اهضرعو ناتئام

 ةيندعملا كربلا ضعب عاق يفو نمزلا يدق نم تلصح لزالز

 داوملا هيلع فنلتق هلا نايغط دنع عفتري لمر اهلصا ةيبع ةراخ
 اهنم هقوف بسري اهربكلا يف ذخايو عافلا يف عقيو لقتيف ةيندعملا
 ةيورك ةراخم عيجت نع ةرابع ةبخس اروغص ريصي ةدم دعبو
 ةمور برق يلوغبت يفودابسلركو يشيو ةكرب يف كلذ |وكر اك

 ةرماسملا ))1١14(
 ع 5

 سا رآب جراخ ة_عست

 بوعي ضحأو اولزنف ةنيفسلا مب تنقو ثردحلا 2 9 انباف

 ةملظتم ريغ اهضرا ةعسإو ةناغ طسو مه ناره اور ةيرع مل
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 اقبق “١ لص ان كتم الط“ لصح ةطقأ كارت ذك و ةيراخلا
 يف طقنلا كلت نوكم نمز دعبو عافترالاو متلا كلذب دادزبف

 ةراغملا فقس اهنم ظلغ ام هو اهتدعاف رئاط ةشير قاس ةّئيه

 اه 7 ابضعب ىلأ روصلا هذه ماضنابو اهضرا وحن اهسارو
 الا كيني رعاك هدم دع و هفنطل /)اكشاوا

 ريصتو اهنطاب نم ليسي ناك نا دعب اهرهاظ نم اهلع

 لكشت ضرالا لا اهنم لزن امو ةيناوطسأ تناك نأ دعب ةيطو رخم
 اليوط نوكي ام اهنم ىلوالل ةلباقم نوكتو اهقوف ولعت لاكشاب
 لوألا لْضَتي اضمن "اقيقردوأ اظيلع اًريضق نيكسالاط 0

 كلت لخد اذا كلذب هدنع ةربخ ال نم نأ تح .اهنم برقي وأ

 لاعأ نم كلذ نا نظ تائيهلا هذه ىلع دمعلا كلت ىأر و تاراغملا

 كلذ لاثإو مثرابخا انع تباغو مثراثأ تيحم نيذلا امدقلا

 0 0 تاراغم يف وه ام اهنم -*

 ناح ةراغمو 1 رف را اع | ةراغمب نانويلا نار هاف اهنمو اسن

 دالبب لادرك ةراغمو ]وفس دالب يف يسرا ةراغمو 0

 نأ ىلا يرجي ريغص ربهن ناح ةراغم اهب يلا ةيريدا ابو زيلكلالا

 ايفاص ربظي مثرتم ينئامو افلا هبحت ريسيف كانه اقهاش البج لصي

 ةيضرالا داوملاو .نريطلاب ًالمحم ناك نا دعب هيف ةرودكال

 يف هناكف اهلع :رم يلا روغصلا اهتبرش هيف تناك يلا داوملاف
006 31 7 5 , 7 

 أربنع نيرشعو نينثأ نم ةبكرم يفو ةراغملا كلت قوش يسنوا هريس
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 مالك هيف رثك دقف اهريغو تانإويحلا بالقنا امإو ريثكف ءاملا اذه

 |تمتيقح بلقتتو م اهنأ 7 نم مه نيرخأبملاو نيمدقلا
 ىلع ةيقاب يثو طتف اهرهاظ يف الأ سيل اهريغت نأ لاق نم مهمو
 ةيربج داوم هايلا كلت يف .نال لقعلل قفاوملا وه اذهو اهتئاتج
 ىلعو هبوث ريغ ابوث هتسبلاو هب تقصل ائيش تسمل ول ثيحب ةفيكم
 توي دعواه لييفلا اذه" ىمو داوملا كلت رب نايل لوط

 ليل نارا عزف دريتكتشانسو نيلاتتاسو_ نلرإلك_ةهج الغبان

 0 0 ردق ىلع ةيريج ةداه ينك 5 اهن قأ
 نم لبجمأ ثم ! نيع سياوبو ربه ةنيد4 ىرغصلا ايس يو

 نضعب كلذكو لبا م تالالش اهنع نوكي ا
 ميقا ا يف -طرزخ دا درللا قر. الم :ضرالا اهنلعت 2 :

 كلذ قلبسو ةبيجت لاكش امنع تثدحو اهيف تلخد تاراقم

 0 ل 00 هل

 ةوحن وأ ةراغم يف تبصنا ىتف اهعم اهذخاتو اهلل ةيريج داوم
 داوملا بسرتو :نوبركلا ضمح دعاصتيف يوحلا اولا تفذاض
 3 ةعاني طوال تارافلا ضعي فو نينك تاتهرفةيريجا
 ءام نم: ةثداخ نهو"لفسا ىلا ةلزان ربالا ةثيه ىلع لاكشأ اهقوقس

 نكلايضرا وحن طوقلا ىلا ليهف اهرامحا لالخ يف ذفن يدعم

 أول هيلع لعني هنالعت نمز نو طوقسلا 0 اتأعم يكد

 ةدالا ىقبتو نوبركلا ضمح صاختيو رخيتبف ةراغملا يف دوجتولل
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 ريبك# 2 هنع نوكتيو يضارالا يف 4 لخديو اًئيشف ايش ر هلا

 نع عفاديو محو - يتوق رهنلا نوكي دقو ةهظع انيمو
 ممقو ىلع نوكدت اهنا الا هبصم يف ةيسارلا هداو»

 قب .هنم دلوت هناف 3 ريع بصم يف, كللذ دوم كارد ١

 ضرع يف اخيرف نينا ومن هلوط ضرالا نم ناسل حلالا رجلا
 اضرا راصو ةريغصو ةريبك ةحلام نا هلالخ ينو نيعبسو نينثأ

 اراعو ةبوصخ ضرالا بسكت رهنالا نأ اكو شوحولا اهيلا يوأت

 بارخو راعسالا ءالغو طحت اهم لصحي دق كلذك ةورث اهلهإو
 داتعملا هدح نع 1 داز اذا كلذو دابعلا كالهو دالبلا

 نع اهلقنت يتلا مازالزلا امو: لويسلا ةرتك امل نراضيفلاب
 اريفكو هايلا نم 5 ابوذ افأو امسضاوم

 طازلاو را هع ج ةبصخملا ا لل ١ دهوش ام

 كلذ لثمو اهتبوصخ دعب ةلحت ميا جر | عوذجو ىصخ او

 28 عت ةعشن 1 اه هرايتو جولثلا ن ابوذ نم 95-

 ليصحتو هراضم نم مثدالب ةياقول لئاسوو قرط 7 3 نايا

 ع 0 0

 نع ايثلا كلت جرخت لهو كلذ دجوي نيإو علا لاق
 دوج أيل اجاوخلا ل ىلا او !عرورعص دع ولست بن
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 هوانب ناك يذلا نيموينت جرب كلذ نيف نوخروملا اهركذو اذه
 رحب نيبو هنبب راصفر حبلا قوف ناك هناف داليملا نم 1917 ةنس

 نابصي نانللا رالا ربو ربلا ربغ كلذكو رقم ةئاهننو فلا نال
 ىتح ةعستم يضارأ امءاصم نع لصح دقف ييناي ردالا رجا يف

 سطسغا نمز نفسلا اهدنع فقث تناك يلا نيا ضعب نا

 كلذكو عارف ةدع رجب | نع ةديعب ةنيدم تراصو نيطلاب تمدر

 اميبو هنيب نالا راصف هئطاش لع داليا 7 تناك و انيبس ةنيدم

 كلسو يلصالا هارت نع لّوحت هناف |ورتوزبأ 3 و جيازف عنز وح

 ةريثك كلذ لاثمإو رف وحنب يلصالا هاربع يبرغ يف اقيرط
 غي نبطلا بوسرب اهكلو اهارجم نع لوحت ال راهأ كانهو

 نوكيف اهتطاوش عفترتو عافترالاو ولعلا يف ذخأت ىرحلا سفن

 ناضيفلا تقو يفف يبيسيدملا رنو رصم ليك اهيفاسبخم اًنادرهنلا

 هفوج رسكنأ وا ثيحب ضرالا مع“ نم يلعا رهنلا هايم متس نوكي
 مس ىلع بسري يطلا :رم هب ام ةرثك ببسو ضرالا تقرغل

 عايض يف ببسلا وه كلذو ةنس لك اهب ولعتف هنم ةقبط يضارالا

 يف اعقإو رممالا بابصنا ناك ولف ينابملاو ةيدقلا راثالا نم ريثك
 رجل ١ لخذلا ةطشوتملا رمخالا يق اهبابضنا نع ضرع ظيحلا ريبلا

 نكت الفرهلا نم ميظع دعب ىلا رزجتإو 20000 ملا
 0 نال هصم برقب يضفارا ث دحا نمرهنلا

 بصمه لك اي لغفل ١ اذه :يدامت نمو داوملا نم ب هب يأ م



 ا
 نينسلا ضعب يف هلمعي ام اضيا ءالل لاعا نمو رطاخلا حرشتو
 روربلا ىلعي لويسلاو راطنالا 00 ضاف أذا.هنأ وهو

 لحريالو هنم ةقبطب اهرسكيو نايدولا يضارا ىلع مهنلوءيطاوشلاو

 رادو لا 000 دبزلا نم ةقيط اهيف كرت دقو الآ اننع

 راوجبو تاريجما عاق وأ ضرالا عفترت كلذ يلاوتو هوحنو نيطلا
 هفرج نم رجلا هين أج جردفلاب ديزت ةديدج شرا ثدحت ل
 ةديدج ةلماك ةيالو وأ ةيالو يف ةيريدم نوكتو سانلا امكستف انف

 تاشنملاو ينابملاو غرازملاب ةراعلا نور ىسكتو سانلا اهيلع ذوحتسي
 4 عاونأ ةثالث هايلا نم ةبسارلا داوملا نم ثدحيامو ةيبختلا

 ثلانلاو ةطسونلا رجالا يف ينانلاو كربلا عاق يف لوالا يضارالا

 نم بسارلا نيطلا ردقو ملا أ يف اهبصم دنع رحجبالا هإوفا يف
 تناك نا دعب سوترب ةنندم نأ ىتح ارجوك يصمد نورلا

 ةنن وأي امض ترق ري ةرداجتاوالا ىبق دوا هريصأا علال
 ةزيجملا ف رعلا هيقلي ا ةدايزلا يف ذخات نيل لكورتس لاو
 يلا ايلعلا 'ةزيجلا هيمن تنبزي ةادنك نضل او ةيلاغلا انيرشلاا لا
 لك ةبظع ةيك اماه اراوأ اةعنما رق يق يذلا نئاخي ركل

 ةدايزلا يف ةذخا ترمتسإو تعسنإو اهضرا توطف داوملا نم ةئس
 رهنف رمنالا بسحب فلدخت رهمالا باصم يف نوكتن ينلا يضارالأو
 نكيو يتورل رجلا يف هبصم دنع ةعستم اضرا هبوسز نه نوكنؤزلا
 انموي ىلا ةدوجولل راثالا نم اهتحئاسنم ةفزعمو يضارالا كلت نمايق



 ا

 طالت نف ةمحازملاو ةديدشلا ةعرسلا عم كانه قضم.ى تردخنا

 مارت ببسو ةوغرلاو ديزلا نم ةباعح روفصلا قوف ىرت هايل

 راقب ةطالبإر ةمحازملا ىرت اًدِج قيضلا ىرجللا كلذ يف روزصلا

 سخن ةراتو ءطاوشلا ىلع ضيفيو هعاق نع املا عفنر يف دادزتو

 اا لن را ةدشلا عم اهبعاق يف لعفيو ةهوفلا كلت يف

 ىرجأ عسني ني كلذ يداعيو

 0 ءام ناف وليف ل ضرا ينو

 0 ا هئطاوش ةرابح نم ءارجح ةرابح

 هتطاوش ىلع اوأر دقف ةفلدخم روص ىلع اعنصيو اهيف رثؤي هرارغسإو

 ليئاتلإو روصلا هيشن ارابحإو ةبوقثم ارابحا قيراخلا تقو يف
 رتغأ ىتح راخثإو تاناويح روصو دباعملا هبشت موسر اهلع اراجتإو
 ةدسافلا ماهوالا مهلع تبلغو كانه نونطافلا ديبعلا كلذب

 اهنطلا ةبيبع باصم ينيريبلا لابجو ةرجيوس دالبب دجويو أاهودبعف
 ايثالا كلذ نم فطلإو زوفاش نم بيرقلا نارلا رج لالش
 1 ةرابجلاب ةقرعت ةرادشباب ليس نم ةلولبلا نضيع روني
 فلا وحن هرئاد عافترا سوق لكش يف طئا> نع ةرابع يشو
 - رسع اين هلالخ 0 ائاد 2 هالعأ كو مدق ينئامو

 توص الأ ال عمسي الف طئاخل ةسمالملاب هأيملا امم ليست تاقاطلاك

 اذافارتم نيرشعو نينثإو ةئاعبرا ةفاسم نم ةلزان اهنأ عم فيطل

 راظادلا رسب ,ةيئور كنذ دنع ا نوكيف اهم اجمل ميسلا اهيل به
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 نطلست فيك ر ظناف ءانبل اك مارتيف*طاشلا ىلع املا هينلي هضعبو
 ناك ام عجو اعيتجم ناك ام قرفو عفترا امو ضنخنا ام ىلع ءامل

 نمو نسحأ نم هناسحاب معو ءاش امب اش ام صخ نم ناجبسف اقرفنم
 رخاتو هارجم روغ بجوي ةيفيكلا هذهب ءاملا نايرج نا ىنخي الث ءاسأ
 هعضوم نع بصملا

 أراجاين رهخ بصم نأ نيرشعو ةئاناثو فلا ةنس دهوش دقو

 7 ةنينبأ ليييتح لف هيف ناك يذلا ةعض وه نِعرخي تار

 قسنلا اذه ىلع ناك يضاملا يف رخانلا نأ ضرف ولف ارتم نيعبرأ
 فالأ خرشع وح اهرفح يلا "ورثه فرلأ ةرشعلل شح ةلم تناك

 ع يداولا هيلع ناك ام لع دعب الأ كلذ لاقيال ناك نإو ماع

 نمزلا ةفرعم نكما سن ا أ نأ معن هرمأ ءادبم
 اعف كلذ ىلع لاخلا رمسا نإو هيريا ةريج هيف بصي ناك يذلا

 عافترا نع ديزيال اهتع ةياغ نال ةروكذللا ةريجلا فبحت بيرق

 ةعفترم تالالش هب نال هقيرفاب زيبنز رهن ليبقلا اذه نمو لالشلا

 يواغرو راخن رهلا ىلع ىريو ديعب نم يود اهءام عمي اذج
 لحم ىلأ لصو اذاف رتم ةثاتسو فلا هضرعو ضفختو عفترت

 , نويبع ناكم ىلإ لييعو ريكلا لينا نو جرخو عطقت تالالشلا

 عمسيف هجاوما طالنتو كتاياودو و ءايلإ نوكيف لابج هج

 ءادوس دعاوتلا ءاضيب ءالل 7 دع اهنم دعصيو حرم توص اه

 هب ةطيخلا روضحلا يلعا ىل أ ديعلا كلن تلصو اذاف سوورلا

5 
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 كلللا لهاو ةديرتت ةعرس ةخعاخلا تالت "ارم ردكلو ةيودسم
 ١10 لكني تاي مرتك قو ايف ةحاللا نودع دالبلا

 ءطاوشلا فلي هريس يفو اهنم نيطلا هعم ذخايف ضرالا ىلع ءاملا

 نيط ن 00 ربصي ىتح جيردتاب نيطلا هيف لك ايو رورتلاو

 بلالا لابج ةهج' 5 نيطلا نم نابت دهوش 1/55 ةنس و

 بجواف نورلا ره يف بصنإو ءالا ليلق نوللا دوسأ ناكف

 ناغيف
 اذا قارات كلذ نم نوخايسلا دهاش ام اراك و

 لقتتيو اهريغو رابحالا نم رينك اهيف سبحنف ةدرابلا دالبلا راهن

 لق اهع اشني ةفلدخم تالالش دجوت يلا 0 0 قو

 اوأر مها كلذ نيف يضارالا لكشريغتو اهريغو ةيبارتلا داوم

 1 ا زال رق طق زانكف راش "ةعبس  اطيط لأ ةعطق

 رتم وحن هعلض

 هيربأ ةريجج نم جراخلا ةقيرماب 0 0

 كانهو ىيراتثوأ ةربج طلدتخي ىتح ليسيو ردخنيو 0

 توصك توص !ءيودل عمي نيهظع نيراده ىلا ةريزجي ممقني
 اهاربم يف بسري هضعبف ردمو رجت نم املباق ام ناذخايف دعرلا



 أ /

 فارم هيطاوشو هعاق ف تبني ايف تعدوا كلل كللنو ةيعيبطلا
 صلختف اهبفن ىلع اهرصقثو ةيندعملا حالمالا ذخات اهناف تاتابنلا
 تانأويحلا نم هيفام ةعيبطا اتفاوم ىلوالا هبل اح ىلع نوكيو ءاملا اهنم

 ةيزوحملا دكدلا ذي الا يذق ال برمشلاىنراجلا كلتاوس ١
 اراحم رجلا يف ١ ةذقت اهتعرج اهبدستو اهفوج يف اهذخات نرا ٍدعبف
 ُغ لابحا مث قوف ةعقاولا ةريغصلا رطملا طقق ىلا رظناف ايو

 تاناويحلل ةرعط نوكيل اهريغو ةيريجحلا داوملا ليحت فيك اهريش

 اهلعبت اهفأوجا نم تانإويحلا كلت اهفذقث مث ةريغصلا ةيطوبطخالا
 ريصت نأ ىلا ابعش مع ربح ريصنف اًئيشف نيش مارتن ثاط نكس

 هيكسم هنم نوكيف ناسنالا اهيلع ذوحتسنو تابنلاب ىنكتو ةريزج
 هتوقو

 ٍظع فالنخاب افعضو رق فلدخي راطمالا هايم عافدنا نأ من
 1 اًريثكو ةريكلأ 0-1 لقلت دق اهعافدنأ قو هتلقو رادخنالا

 هذول نيذ رثكأف بكم رم اهنمرجحلا ردخ اراك اينجل ١
 غب رقتسي ىتح ءاللا عم ردح ام اهنمو ضعب ىلع هضعب مرتي ام
 ىتح هتتفيف رجلا يف هيقلي يح لوبسلا هرحي ام اهنمو ةديعب ةيدوأ
 ذي وكيف رثزجلا ىلإزا *طانلا ىلا جول هعفديف الم
 لحاوسلا يف اهدهاشن يتلا ليلا تاينكو اهلحإوس يف وأ اهطسو
 ةذيشبلا لابخلا نم ”ليسلا اهبلج. تلا زوخصلا نم ةلصاش لا ان

 ريغ ضرا يف يرجت ضرعلا ةهظع رهنا ةديدجلا ايندلا يفو
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 لك ينف هناضيف تقو هللا ف بصي يذلا ٍدكلا رهن امإو نيلغاا

 نيظل١ نم بصيف ةتانولوط نوسمحو ةئاناثو نافلا *الا نم ةيناث

 هناضيف تقو ريغ يق امأو رتم فلا هعلض ردق ام مأيإ ةرشع نك 2

 ام نزقوو 3 1 لقف عيباسأ ةثالث يف ردقلا اذه فذقيف

 ريبكلا يرصملا مرط عر | ردق هوذجوف ةنس لك يف رههلا اذ_ه ةيفلي

 نيغبرأ ردق هناضيف رهشأ ةعبرأ يق هبقلي امو ةرم ٠نيعارأو نيسناب

 اهدلخاني الو رخل ف رملا:اذه اهني. ولا ريداشلا ةذقو ًاقزه
 الب لزنخ ظلي لك ةيفلم هام ىلإ الظن ف خامتت زال
 ين رردلا اذه هب :فذقإ الن ةيتتتلاهب كللذو هلاتولوط الا ةئاغتزإو
 ةنسلا ف ةقذقي ام كلذ ىلا فيضا ول كلاب اف ناضيفلا ثقو

 ىلع ةعزوملا نامت 0 نم جو رهن لك ةفذقي ام اذكو
 نف ءاملا نا ققحيو ةربحت 0 كللذ4 00

 عاضوإو ضرالا لاوخا ربيغت اهلا لو كولا ةيوقلا هللا | ثايأ
 قوافل

 ةفلتخم تاهج نم ةغمحم راهنالا عينج هايم تناك :تيخق

 مزليف ضرالا تحت يرحب ينخ اهضعبو ضرالا حس ىلع اهضعن
 عاوناو شبحنإو ريخلاك ايف ةبئاذ كلذك داوم ىلع هأيلا لمتشت نا
 بابصنابو افريغو ةيديدح بكارتو مجلس او ايزيحلاك حالمالا
 تائإوبحلا رم هيف ام ةايحي رضتو هنحولم ريغتل رجا يف هايلا كلت

 هنلاح هل يتببو كللذ عن ام ىلاعت هللا كح نم كانف نكي مل نأ
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 11 راخالاو 0 0 00 هزاس 2 نا

 لقتتتو مدعنتو تنفنتف اهكساف ليزيو اهللجبث اهرهاوج نيب لخدي

 يردنت ”املا عم ةبوعمل ا راهحالاو ىصخ إو اهعشاوم ا اهءدوازجأ

 ةراحجتا نم هب دجوي 1 عم احا ءاللأ ى - عاش اهتسمالم

 قلعتو قدت ىتح نزولا ةلفو مب أرغص يف ذخأت ف اهريغو

 اهتبالص ةدشو اهكسامت ناك اممرات الا عاونأ م ناوصل اف ءملاب

 هيف ةماعلا داوملا ميقتسملا هريس يف ءاملا بلقيو ءاملا ةوق ماقثال
 ماسجالا 0 1 هل اوحدبو اهظنبو ايوب روربلل هتسمالا؟و

 2 ةلويسلا نم ءالا لقت اذا كللذكو نايتس اا

 ءأملأ نأ ِ تو الو ضرالأ ةروص ريغتت ا هذه 17 نيو

 ءيغلا ةنز نأ نم ررقموه امل راجمالأ نهد هب 0 انام لكمال

 مسجلا نا ميكحلا ديمثشرا تبثأ دقو ءاوملا يف هتتز نم فخا ءاللا يف

 هلحم مسجلا لح يذلا ءاملا ةنز ردقب فخ ءاملا يف عضو اذا
 نع ديزي ال ناخالا نم رينكل عدلا لقلا ناك سا

 هعم ءاملا هذخأي اما لك نرأ انلَع كايلل يوتلا لقلا ب
 هنصن ردق هلق 0 صقنب

 ةينيطلا داولا :. نم. اهيف ان ةينصااب راخألا ]ويدخل ١
 امم( ل17 زخ ءام ناز و نم نينسلو ةئام 0

 نم أءزج د ءام نم زج ةئام لك فو تبطلا نم
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 . ىلع يذلا ءابل نأو ضرالا نطاي' يف انمر تكف م اهنا عماد

 قربعلا ضعب ف لصحي دقو اهنطاب يف امن الاضصنا ضرالا هو
 220 ليس .لوزت.ذعب الآ ةدايزلا 0 ل صقنو ةدايز

 هنليح و ليسلا تللق نم ةذأي هدا كلت نأ ملعيف ةليعل ثايح

 ضرالا معس نع ا ا ءاللا ريس

 ار او ةرارحاا ف توافك نؤيعلا اه دج اذلق هترارخ. تكقفأ

 ءابطالا لعتسا دق نالاو اهتلقو هيف ةيئاذلا داوملا ةرثك ق افي

 ةفلتخم 3 هكا 2 هنه اريثك

 دلتا و نررص ىاردلا كب ريعاسلا لمع" لع ىفلب دقو
 ىحن ىرخالاو ةقفدلا نيب تاقفد قتفدتنف ضرالا نطاب نم روفتت

 رشع ةيناث وحن هظاغ ءالآ نم دوغ ةققد لكو ةعاس فصن

 قي مث آمدق سو همام وكلا ا عفتربيف امدق

 اهعلتبتف نرويع ال عقنتف اهفوج يف يننخي* ضرالا ىلع لزنيو
 نويعلا كلت قوفرشتني دقو ةعقرقو يود اطل عمي اهتفدت لبقو
 رصح ال ةديدخلا ةدنليز فو ءاملا رخت نم ةلصا>ح ةباعم ةرخبالا نم

 هنم ةقفدلا الم ادج مظع اهضعبو راخل إو ءاملا ىتفدت يتلا نويعلل
 يرجي اك ءاملا ن دال كح لكلا رام نينا وش هلم اًتفو
 1 1ك اهنطاب يف ًالاعا هل نإو اهنطاب يف يرجب ضرالا هجو ىلع
 ناف اهءاسمو اهتيلخا يف لخد ضرالا هجو ىلع ناك اذاف اهرهاظ يف

 لابجلا .:رع اهاصخيفروخحلا يفرثإو دمج ةدوربلا هيلع تنطلست
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 يفنخب ام اهنمو اهريس نم ةيظع ةفاسم دعب اهنطأب يف صوغت مث
 دالبب انايدوجن نهنك رى بظي ثا ةفاجم قدي اناا هر غي ال

 7 راو بشعلاب ةوسكم ةيوتسم ضرا يف يفنخي سلدنالا
 نع تيرقلاب ينم .انفارف يف رولل رو نه ادي الا
 يفتخي يدنامروتلا ةيالو يف أضيا اهم موردلا رهنو ىوراب ةدلب

 اهردق ة يف ضرالا فوج يف فرصنيو ةيوتسم ضرا ظسو يف

 ضعب يف ففي ام رئاجملا نمو ةزيفك كلذ لاثمإو راثمأ ةزشع

 تقولا يف مث هعضوم هدر ضرالأ فوج يك "نو م 29 ةنمزالا

 ضرا نم زثنيكربك ةريجي 5 ناك اكايان اهالهف كل عبني نيغملا

 لصف يف نوكنف الوط ناخترفو اضرع 2 0 لوركا
 ءاج اذاف دج ا. وجلاو اا ١ نم ايفو هاملاب. رباع اكيا

 اننريلسع ايم طيحلا لاجلا لذلل نم نوي اط تت
 كلت تخت داضملا مت اذاف اهضرا ب عيباسأ ةعبرا دعب

 ناكو تناك اك دوعتو ءىلز: ىتح هام لا ىرجؤ اهنيعب نويعلا
 ةسمخ نه افرطق ء أ نيع والا ةيالو ف هيلجت ةير 5 نم برقلاب

 كلمبلا نم ىتش عاونأ اهعم رهظنف ةرات روغت ) تناك ةيناث ىلأ رائمأ

 ءانلل راجم اهيف ضعب قوف اهضغب تاقبط بكرم ضرالا حسو
 ُعي-بتبد ةيحان برقب سلا لباق دقو ةفلتخم داعبا ىلع ةعونتتم

 نعاهضعب ًالوصفم يرجي ءام نم برقث هايم يراخم الوقيس ةيرق
 اذهؤ اهقرو اهيلع اناصغأ ابهب اودجوو ضرالا تاقبطب ضعب



| 

 . نوكت لابحا كلت كلت يشاوش 0 لا اذه يف هناوس

 نع ةرابع يثو ضرالا عيمج ف ةيراجا ناجخإو ريالا عبانم

 *امسلا نم لزني ام رئاجملا كلت يف عيدجت لابج نيب ةريغص رئاخي

 ةاشلا لابحلا سءوور هب ةوسكللا ادلا للا نم بوذي امو

 ةطسإوب رجلا نم ءامسلا اهتراعتسا ينلا هايملا عمجت ةمكح لابجلل ىرتف

 راج ]و نريعالا ”ةظلإوب ايناث رجلا “ىلا اهدر'ةكحو نقلا

 ال نوناقو ةسدث ةدعام عبات ضرالا ىلع لابحملا عضوف اهوخنو
 0 ريسل اعبات ماد 0 ىرتف 8 0 هب 3-5

 ارا ا لاغلا 0 ةجراخ ا 3 0 ىلا

 راهنارئاس و2 قرزالارهنلاو رنصالا رهلإو م و تارفلا رهنف

 ايرفإو ابوروأ رهناو برغلا ىلأ 0 ا هانا نيصلا

 ند يبد رهللا رجل لوا عورلا 0 ريا 3 0

 0 قرشملا ىلا برغملا نم وأ برغملا يلا ىرشلا
 يذلا رطملا ءامو ةبراغملا دالبب ناحح ضعبو رصم ب الأ

 ير هعلتبت أم هنمو ضرالا هبرشت أم هنم ضرالا 2 ب ىلع لزني

 ايييطس عن اهنم ذوفنلا ىلع ردت ال ةقبط فداصي نا 3 اهفوج يف

 ىلا وأ رجلا ىلا فرصوي نأ اماف عستم آم هنم نّوكيو عيبتبو

 د 0 ل لعن ارب ةئبه ف ىتببو ا 0

 ضرالا جس ىلع الو نوتكت ناو راه ا حس



 اك
 ىه عون يي 2 ايطالا هلبعتست يذلا ءاملاف ع نبا لاقف

 هيف مل الاهل رع 1 10 كلذ اجاوخملا لاق
 مث جاجز نم جوعم يف هوعضي ناب كلذو الاعا هلاعتسا لبق

 ةعوضوم ةجاجز يف هنوعبجي“ راخي هنم دعصيف أران هيلع |ودقوي
 ةدوربلا لعفو ضعب ىلع هضعب كرت نمف 37 ءام هيف ءكنأ يف

 ناك اذا اذهو رطنملا ءاملاب ىسو بولطملا ءالا ىلا لخض هيلع

 نع ةرابع وهو قيبنالاب هورطق اًريغك 00 . هنم مزاللا

 تطل دق ةراوساس هيه لع بكر كروقتم ءاظغمل ساخنا
 ةروسأم 0 0 درا ءام يف ةعوضوم جاجز نم ةرك لع

 اهيلا لصي نين درابلا ءاملا كلذ لخاد اهسفن ىلع رودت ةينوزلح

 ىرخأ ةروسام ةلالا برقبو رخآ ءانا يف بسيف ءام بلقني راخنا
 ةحتارلا .٠رع رلاخ رطفملا كلاف هتدورب تنعض اذا ءالا ربيغتل

 كس هيف يئلاولو ةدعملا ىلع ةليفت زكي كلذلو ءاوملاو حالمالاو

 رم فيطللا رهوجلا اذه يف عدوا ام رصح الف ةليجابو تأمل

 0 رارملا
 نم انلعجو ىلاعت هللا لوق كلذ يف انبسحو خعشلا لاقف

 ءيثلا الو هريغ الو بذعب ءاملا ديقي م ثيح "يح ءيش لك ءامل
 هريغ الو ناسنأب ١

 ةعرولا ةنعاشلا لابجل ينإوشيلا لو نمو اجاوتشل لا
 يرابلا اهعدوأ يلا ةبظعنا لا ىلع ملطب ضرالا ةرك قوف

 ظ 32
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 |هييضن عنيف ءاملا ذعاصت دعب فالغل اك اهيلع فنلي ذكيح سبيلا

 هيف سيلف يوري ال يذلا ءاللا امأو نوباصلا ةيغرت اضيا و

 رحلا اك كلذو هيف ةللتم ةبمأت داوم هبو لاس ىف الأ وهلا نم

 ام اهافتنإو هايلل 00 0 ١! ك 0 7 0 00 1

 0 د 1س ا هل 3 0
 ةبرتالاو يبطل اب اًردكتم ءاملا ناك اذاف ةيقن ريغ ةدوجوملا هايملا عيمج

 ربظ ناف هيلع فاضي ءيشب وأ هسفنإ قوري ىتح ةدم كرت اهوحنو
 هيف عضو ةيمانلا دإولا ضعب ليلحت نع ةلصاح ةبيرك ةحئار هل

 ةلوفقم 2000 ١ ىف ةسلكلا ١ ماظعلا مث نم ليلق

 0 ًأشني يلا داوملا نم هيف ام طقتلتو حتاورلا كلت برشنف

 201 ةعونتم نداعم 1 لمهشي 3 هايملا نمو 00 تعاض

 لك ]ف دعس وأ ةنئاق نمارتكا لع نحاول ل1: ا هنيال
 ةيتيربكلا ءايملاك همساب *املا ىمسيف اًروهظ هيف اهرثكآل متل
 رذللا ”ضيبلا: .ةحئار. هبشت ةحتارب:. اهيف تيريكلا ةرثكألا فرعت

 0000 هايللود دوسأ ةضفلا نم م شهيق رس ذو

 راح ةرا ةرارح فلختو | دراب أ نكي اذان مهو 95 اح نوكي ام اهنمو

 ضرالا حس نع اهنم عبانلا ةيضرالا ةقبطل أ دعب بسب اهننم
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 اجاوخلا ةرضح لاق ا هلصا تراف هيف نحن يذلا رهنلا كلذ

 ىتح تعممجاف ةقرفتم تازن مث ءامملا ىلا تدعاصت تاراطق

 هلباق اسم علتتي ضرالا هجو ىلع يرجي ار تراص

 رفصأ نوكي ةراتف اهنولب نّولت ضراب رم اذإو رجثو تابن نم
 اهلكو برقا ةرضخلا ىلا وارضخا 0 اتو برقا ةرفصلا ىلا وأ

 ىلا تعجر امبرو هي راج تبعشت ملأ رجب رجلأ وهو هبصم رم م برق

 اهب ري يلا ضرالا بسحب هنإولا فلدخت اكو تماقتسا مث فلخ
 ريازجل» نه هتظ|وش لع ام بينح ىلع هءوامبإ تلق كلك

 عورزلا هنه تبرشو راجصتالا هنم تيور ىرج اذإو ناربعلاو '

 راطقالا نم دعب ١مم هبي رقثو رافسالا يف هب ةناعتسالا غب ع ًالضف

 هلا ال هتردقب ءاش [؟ ٠ ءاش ام رخو هن ب مرات

 دلولاو نيعملاو كيرشلا نع هنملا دمصلا درفلا وه ال
 اذه يف بانطالا ميانج نم ؤجرا اجاوخلل لاقو تغنلا من

 بابلا
 يذغملا هنم نكلو ءاملاب ةرومغم ايندلا عابرا ةثالث نأ لاقف

 نم رج هيف اأو هل ةحار ال لؤالاف يذغملا ريغ هنمو هب ىوري

 للح نأو توصل نضل 00 هب 0 نإ ثأح هيف بئاذ + ءاوملا

 ببر الرف ديرك اا هر د1

 0 ا ”سالسج باد "ا
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 رسرغملا كاذ لضف كتوفي ال ن

 أني سيل لعلا ن ١نأب 15

 ”قيبل وأ معطم ف همم 94

 اذا اظح هيف علب صرخأو
 سلغو مانا بيط هل رثأو

 سلجت ثترضح ول ىتح زعتل

 ,ساجلا ردص ترضو هيف تمركا
 هنلاتس مولا« قم رق

 سرخالا تومص هل لاعنلا دنع

 هلأ كلذو هنامز حابصم ماع لك ةنمزالا جئاصم ءايلعل أف

 امو هرما هيلا لوئوي امو هببسو هلصا نع ثحب الآ ايش ىري ال
 ماذ ام هنديدو هباد اذكه رضو عفنو 00 هيلع بتترتي

 ايلا ءيذا ىلا ثفحاي ال لرتقت لاجمل امون ركذل ىتب تا ناقز[يخ
 قاعي ونجا الا هزمأ نم لي الو. "ل1. .بيرتيف هيلا' هيلا ىلع
 رثلا لكءايو هنم هو ببس ملعي الو عرزلا هب يتسيو هنخئولم
 ةعانبتا“ نم تح رهنب رم ذو ةوالخأ ةيتأ :تزيأ نف يردي الو

 مكللذا يلي قع تيب الو هلاشفو هنول ريغلو هجاومأ طالتو

 ةيلصالا معرطف ىلع مو هتطاش ىلع توثو دلتو دلوت قلخ نم مف
 ءيذ ىلع هرصب عقو ىنم مثدحأ ناف معلا له لها فالخب ليج نم

 نوف هرمأ ةقيقح فشكو هرس لع فقو نأ الأ رس هل ادع ال



 اك 117

 بارتلاو لمرلا بلقتو ضرا ىلإ ضرا نم تارشحلا ضيبو
 مير لب مو ا! ىرتر تالا لذ ماو

 نوكلا اذه ماظن ءانل ةردقلاو ةدارالا اهتربد بابسال لاعالا
 نإو ليوط كلل نم وسلا لج هيلا لصواطيس د
 ىوا مث نيسلا رهن قوف ةركب كلذ يف مالكلا ةيقب لعجمن هللا ءاش
 اوذخاف 2 3 0 ١ تناك هلئارفا ىلا 1

 بوقعي ناكو ةنيفسلا اوبكرف رهخلا ىلا اوهجوتو مثءايشإو 00
 دو اياد هل اول مأب ةييسف ةنازخ أههدقم ف م زختا دق

 تذخاو ءالا قوف ست تعرشو ةنيفسلا فارطأ 1 ةهرب

 ةنيفسلاو ديزيو ةوغز هيف ثدحض ءالا يف برضت ةراطلا تافك

 7 اولابحلاىلإو ربل ا ىلا نارظني هدلوو خيش اراصف |هريس يف عرست

 اوح امو رهلا يف 3 ناحرسو رهلا يثرط ىلع يلا

 ١ - كنتو ربل رابحاو شئاشخلا نيب عمسل ءاملا اريرخو

 فئاطللاو محو رارسالا ت 1 سمالاب اجاوخا هركذ
 لاقو هنبال تفنلاف بولقلا اط نئطتو سيفنلا اط علا
 الو داسك اهيرتعي ال ةراجتو ناسنالا لام سأر ملعلا يبباي هل

 هبو سورطلا هب تلحت ام لجاوهو سوفنلا ةايح هبو نارسخ

 دقلو رخاوالاو لئاوالا هيف تسفانت يذلا وهو رئاصبلا ترانتسأ

 لاق نم نسحا
 دهتجاف لضف لك سرغي علا
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 هذه يفو هنأقيسو تابنلارودج يثو راجتالا نيبو ةشطأ ضرالا
 ضرالا فوج يق ةيفنخلا ةيندعملا د 5 نم اهيف ام بيذت ةحايسلا

 اهريغب دحتت دقو تابنلاو ناويحا لل اعزوقو اهم اهذخان

 عقانملا ا اهنأ وأ تاردالا ار ايس داوم نوكتف

 5 ةيئابنلا 00 نيفعل 2 دعاست و ١ ةيمانلا قاوبلا لاخت

 0ر1 1 ارادللا يلد نم نيو يف دارهم لدا
 ةلئاسلا ةروصلاب ا 9 6-0 ُِق 1 0 دعلو تالاهحلا

 لئاس ىلأ عجرت هنمو جا ىلا عجرتو راخ ةروص يف هنم جرخت

 لقعت مث اراخم نوكتو كلذ نع لقتنت مث ديلج وا دري وا توا
 رودج يف يرجي يذلا لئاسلا يهف اذكهو الئاس نوكت نا ىلا
 يذلا مدلاو رحثلا قرو ىلع ىري يذلا ىدنلإو هقورعو تابنلا

 كرا راذ|و اهب سحن يلا ةيوطرلاو ناويحلا دسج يف يرجي

 بتل يهف اهريغو يعارملا يضارا نم عفترملا بابضلاو تاروباولل
 الف اراخيو ةلئاسو ةدماح نوكتف همأوق يس لك هنم ذا يذلا

 ا اذاف افدع ام ذخانت الا روصلا هذه نم ةروص نم ريغتن

 ىلا عجرت ضرالا تكرت ناو قلم 0 تناك رحبلا

 تاقيطلا ىلا لزغلو ىجلا نرم ايلعلا تانيطلا ىلا ىلعتف رجب
 نوكتو ضرالا ليم عبتتو حيرلا بحاصتو ضرالا نم ىلفسلا
 اهرئاخذ نم ةلماح ةيماح اهنم جرختو اهترارح بستكتف اهفوج يف
 تاتابنلا يواقن كلت اهريس قو هلقصت قح حل ولا ابقوعي الف
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 هلوزن لاخر طال ف ت تامات اذأ تلقا كيرا او اجاونخلا ل لأقف

 قدس ءاللا ريطتق اهيش كلذ تثتدذدجحو هياراك _ ُِق هنايرجو

 هناك لارج |و:هلب نرقلا اهناك نوكت نسشلا ةعنشا نآف قينالا

 يشاوشو و ل هةدر الآ تاهو هجات هناك عفترللا وحلإو يلا

 نيالاو ها 0 ةاطغملا ةيلامتلا لابحا .
 ام عيمج لالا ىلا درت يب | ةيعوالا يف 1 كربلا نايلاو
 ةيغوالا هآيم تقفدنأ اكد ف ءاش ام ىلا رغ بم أذهو هزم هتذخأ

 قيبنالأ ىلا اهنم مث ةيعوالا ىلا تعجرو ايناث تدعاصت قيبنالا يف

 ملين نم نويرصملا هيرشي يذلا لالزلا ولح ءاماف ازكهو

 ملا رجلا نم هلصا ملاعلا راها رئاسو لب مرع نم نويزيرابلاو
 اًراخي ًالوا دعصي هنال 0 دوعصل أر يزكتب الح اأو

 هينراجم ةين يرجيو لزني مث ءام مث ارا لقب 0

 لجرب رجبلا مضعب هبش كلذلو 00 ىلا دوعيا مث
 لا اجلا ىح هاد دوزعي' نأ قبال هنم ارجل هن ميل نال لق
 37 راكب رس اا ملأ نم جرخي

 ةرارح لعفب ةيثا اوضمالا رحيل 8 4 ال

 ةيفاك ةجسرد كلذ نماط نوكت :و نخل اهايم ىلع ةديدشلا سجشلا

 اهدرب ةدش فيطاتت ةدر ايلا دالبلا ىلأ ارعم لصت قس اهظنحت

 رس ىلع منن نايل رهنالا يف راطمالا هايم نوكت نأ لبقو
 غس لؤدتو اطالخ يف يفا ةريغصلا يراجنل يف نوكتف ضرالا
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 اهعم بح ةرارحا اهيف ترثأ ضرأ ىلع رطملا هايم تطقتس ىتمو حامل

 ةحاص ريغ نوكتف 000 تارشحو تاناويح يفاوب اهريس يف

 ,نزخل لص هناف حلالا مس وف نم ذوخأمارطملا فالخب نزخل
 غِ_رطللا *ام نيبوامكلا ضعب للج امل كلذلو كلذ نم .رلخل
 زيلكتالا دالب ىنف ةيرتالا نم ةفلدخم ريداقم هيف دجو ةفلدخم تاهج

 اال تناكزم وق لوي دقو .ميغلا بوت نرخ انفيتدو
 0م قاب نكت اء رغكا كلذو تارتلاو تاوزكلكا
 ايناث لزنت اهنا الا دوعصلاو رياطتلا ةعيرس تناك نإو داوملاهذهو

 رطلل ةام عم

 نم اذه نراف انتيلع ام الا انل لع ال كلنايجس يشلا لاقف

 الو لقع اهتقيقح ىلع فقي ال ينلا ةيهالا رارسالاو ةينابرلا محلا

 ققحو فشكتساو ققدو ثحب نإو ناسنالاف لقت اهنكب طيح

 .هنم ذخأ ام اهب يور نإو وهف ةرقن حبا يفرقت رئاط لثك هلثف
 نم متيتوأ ان ناك | لوف 7-8 حيد ةرذ لاقثم

 عيمج كري 00 هتريصب ترانتسا نمو ًاليلق الأ معلا

 تاومسلا 1: مج 2 نأ ىلاعت هلوق موهنم تحت جردبا ام كللذ

 اه رجلا يف يربت يلا كلفلإو راهتلاو ليللا فالتخإو ضرالاو
 دعي ضرالا هب ايحاق .ءام. نم ءابسلا نم هللا لزنا امو سانلا عفن
 رولا ياحلو حايرلا فيرصتو ةياد لك نم اهيف ثو اهم
 يولي م تادال نضرالاو دايبلا اني



 أذ

 طقس ام عافترا ناك ايالج ىلب ام دالبلا كلت قو هش ةناذ 4

 ةثالثوراتمأ اتما ةنالن نيسمخو ةعبسو ةئاماثو تل ةنس ويلوي ربش يف

 ةعبس يف هطسوتم صقني ال تاهجلا كلت ضعب يثو رتل عابرأ
 هذه يف دهوش دقو رتم فضنو أرتمرشع ىنثا نع ةنسلا نم رهشأ

 ةقبطب ضرالا ىطغف 1 مظع ليس يحاونلا

 ىلع عقي ام ىلا كلذ تبسن اذإورتملا عابرأ ةثالث اهردق ءالل نم

 ام عافترإو ةلماك ةنس يف اهيف عقي ام رادقم هتدجو |سارف 0

 لابجلا ىلع عقي امو رتملا سانخا ةعبرإو رتم دنملا ل>اوس يف عقب
 رتيللا |ودجو ةبرجتلاب مهل م تارم يناث هردق نوكي اهيف ةلخادلا
 ةبعكم رم يئاس نيرشعو ةثالث ىلع لمتشي رظلل ءام نم دحاولا

 رم نوثالثو نانثأ هنم مجح ةئام لك يف يذلا واقلا نم
 ةعبرإو نينثا ليزنت دعب توزالا نم نوتسو ةيناثو نيجوسكالا

 نوبركلا ضمح زاغ نم راشعا
 ةيواسملا ضرالا يفف عافترالا فالدخاب فلدخت ريداقملا هذهو

 غو نيثالثو ةسخ نيجوسكالاو توزالا ردق نوكيرخلا معسل

 رفق. نوككارتم قادر ةلاغسوت يلا رن هح دمت( ١
 ةثالث وحن هنع ةعفترلا ضرالا يفو ظنف رشع ةعبرا نيزاغلا نيذه

 نويركلا شح اذكو طقفنرثع دحل اهردق .نوكي رقف فال
 00 دقو ضيا عافئرالا بسحب رطلل ءام يف ه 0

 رجلا لحاوسو كربلا نم برق ابف كلذو ماعطلا ملم اًضيا رطل
5 



 ا

 ةبوطرلا 0 اهريغ نم رثكأ تايحلا هذه يف رطلل ةدم 01

 1 نكي يلا | راطقالا فالخب هت :رارحل ةفطلم نوكتو وجل

 ىلع اولدتسا دقو ةراحتا 10 رة 3 اليل اهب 03

 1 دل هونج وو دعا او متر بكر رطملا ةلقيف [رينأت ةجقلل نأ
 1 اي لف ةتسلا لك هف اهب لزانلا راطللا ةيبك اودجو تح
 نر وكت نييك ةريزج قف ءاونسالا نع ةديعبلا دالبلا نم اهريغب
 ةئام ةنسلا يف هنم طقسي ام عافترإو ةعسن و 8 ةينامثرطملا ةدم

 ةعست نوبروب ةريزج يف طقاسلا عافترأ ك عم عباصأ ةينامو

 هب هرثكأ عقيو نوعبسو ةيناث يتناللا رئازج 3 ًاعبصا نوثالثو
 1 لعارل ليام تكا تاع ف سيو ليلا نيا
 ةرارحما ةدشل اهب ةدوجوم هبايسأ رثك ا نال ايالمح 0 ناكترإو

 ان دكة ضالاب يم نم دعصيف لابحلا عافتراو

 ةفيرفأ لحاوس ىلأ حايرلا هب ريستو رجبالا عيمج نم دعصي
 ةقبطلا ىلا لصت ىتح هب تعفترا لبجب ترماذاف ايسأ لحاوسو

 هنه ضيفتو ةيدوالا لي ىتح لزنيو للحي كلذ دنعؤ ةدرايلا

 فلاردقب حلالا نع ةعفترم كانه ةهجب لزن ام إوردق دقو راهنالا

 ةنس ةرشع عبرا يف تلع براحت ةدع دعب دجوف ارتم نيتسو ةئاثلثو
 م هدرا هيلا يف: نايللو راد ةعيسيزطلا عانوا طيمزتم نإ
 ةسمخ ةدحاولا ةنسلا يف هطسوتم ناك ةيحلا هذه رم رخآ دلب

 هيا دكالابب لزاي اه ينم كلذو رقم نيخ اللاارغم ركع



 اك

 قمارلا  سشلا فيماس» ىتم ةراحلا ةلطنلا ف اهطوتس +
 ىلا سمتلا تعجر ىتم راطمالا يهتنتو يفيصلا باقتلا ىلأ اهمدقتب

 يف ىوقثو يجنرفالا ويلوي رهش يف ةطسوتم نوكتو ىلوالا ةتماسملا

 ربظت موملا ىلعو ربوتكوار هش يف لقثو ربنتسو سطسغا يرهش

 ربوتكو أر هش نم ءىدتبت رصم يفف فيرخلا لصف يف ىوقثو راطمالا

 ةجرد نيثالث ضرع يف ينلاراطقالا يو ربنسد رهش ىلأر متستو

 سناوربلاو سلدنالاو نانويلا دالبك نيعبرإو سفح ضرع ىلا

 يلصف يف امو فيرخلا لصف يف اطوزن رثكا نوكي اسنارف نم
 ىدنلا طوقس تايحلا كللت تكللت ةرارح فنعضتف ا أو عيبرلا

 نيعبرإو سة ضرع نم يقل تاهيجلا يثو اهرطم لقيوريزغلا '
 بلف ة وضاع لزئتارخأو ا الك أ

 ىلا نيسنخ ضرع نم يلا دالبلا يفو ةليلق اهدم نوكن و عيبرلا
 يبا رخل <يورطلا لزني اينالإو كسفلا دالبك نيسحو سه

 نام ىلا .نيستخو سهخ ضرع نم يتلو فيرخلا لصف يف

 عيبرلا لصفيف اهرطم رثك | م و رونو ديوسو كرئادلا دالبك نيتسو

 نيعبس ضرع ىلا نيتسو نام ضرع نم ينلاو ضيا ةليلق ةدم
 لصف يف اهرطم لوزن رثكأ اكشكو روبسبسو ينوبال دالك
 ماقام نام لق مفك ال اورد لذ انو فيصل
 لا سس كعلا ىلع ةيراوملا

 ةلدتعملا لاق الا ىف .ةريثك ءاوتسالا ةرتاد دبع :ةييليلقا يو اننا
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 ” ال اللا لراتلا الجوف ' لابج اب ل1 ةتايألولاو

 اهريغب لزانلاو رتويلم نيعبسو ةسمخو ةئامسمخ ةدحإو ةنس رابنعأب

 هودجوف نارل 0 يف لزن ام |وريتخاو رتميلم ةئاثلثو الا
 لزني ام نأ عم ارتم نيناثو ةئادسخ ىلا نيتسو ةئارسمخ نم

 ىل ءزج ةئامو رتميلم فلا نم فلتخي جوغلا لابج كس
 ةرثكل او ةلهلاب ة 00 هلق 3“ لعنز اجر نمر روما نقلا
 01 يكعلا ايزو ركلا تاناغلا نم علا نا“ كول

 نم عي ام ناك كلذلو اهيلعرت ين ١ ضرالا سنجو حايرلا

 ةبرغابو ضرالا لذاد يف عقي أم رثكا راجنلا لحإوس ىلع راطمالا

 000 نيب ةعقاولا تايريدلا يف عقي أم نا ذجَو

 زيرابب لزني ام نأ هَ ًاعبصا نوعبراو ةسمخ ةدحاولا ةنسلا يف

 قات ةيبرغلاو ةيبونجلا حايرلاو نيرشعو نينثا نع ديزي ال
 اهعاسنإو تاباغلا ةرثكلو ابو رواىلا طسومللاو يتيطنل طالار كلا ةرخيأب
 ايرفأ لحاوسو حيورون تاهجم دهاشي ةخماشلا لابجتاولعو

 اليووم ةنيذم ةيج زاعلر قينكا 0 بابض ةيبرغلا

 راطنالا أ 31 مأت فافنح 0 00 | معس ىلع نلوناللب

 تايالولا يفابطوقس ةيفبكل اعبت ةمظنتم ريغو 5 ىلأ مسقنت
 ببسب ةرارحا ةلدتعملا ملاقالا يف ابلاغ نوكت ةبظتنملا ريغف ةفلتخلا

 يف اهنم عقيف ضرالا ةئيه ةبسانم عم ايف لوصفلا تابلقت
 ةمظعتلا اماو ةدرابلا تاقوالا يف عقي ام رثكأ ةراحلا تاقوالا



15 

 قو نيسمحو ةثالث 0 يو نيناثو ادحاو كيدنو قو نيعستو

 رثكا لابجلاب لزني ام نأو نيعبرأو ة ع ايليسرم قو الشم زيراب

 بز + أهدرب ةدشو اهب اهعافت رد لابحا نا نأ ببس اهريغب لزني أم

 دالبلا ف سانلاو راظنالا اك دربلا دعاسيف اهيلا بادتلا

 لابجلا يشوش ىلأ رظنلاب تقولا لاوحأ ةفرعم ف نودتهي ةيلبجل
 ةبطر ةمهظع ةنخد اهب طبت تقولا ربيغت ليبق اهنال ةغتاشلا

 ةيهكو وحلا ةلاح كلذب نوملعيف اطوح باحصلا 2 نم ةلداح

 ةناخدصر لها ردق دنقف عافترالل ةعبات ةدحاولا ةعمتلا قرطملا

 اودجوف اهتحاسإ لزن امو رودلا حوطس ىلع لزن امزيراب
 كتيليَح جو 7 معسل لزن ام .رثكا ةخاسلاب مل

 وجيذ قع ىلا ... نشحن مضنا اطوزن ةفاسم تلاط الك رطل

 عيجت ةيئاوه تابماود ثدخت .دقو :ضرالا نه ترف انك ابي

 عافترا دج زيراب ةنيدم اق نالوا ضع ىلا هضعب رطلأ بح

 ةئاوسخ ضرالا مكس عو رتييلم ةئامصخ حوطسلا قوفرطملا هاه

 ىلغ لزانلا نع تاحاسلا يف لزانلا ديزي نيلرب و تاهو
 رجلا مس نع ةيالولا و ةيطسالأ(

 لابحلا نم عفتر ١ ام ناك اذطو ةيرجبلا ةرخيالا نع ةديعب تاكرملا

 ةرخبالاو |هييفسل مطالملا بالا ١ ,ىوم, لصحي الو: فال ةياغ ف

 ذقو اهب نوكملا مئادلا جلا ىلع لعف لفسلا اهتاقبط يف ةلعافلا

 ابورواب ةيضرالا ةيوتسملا تايالولاب لزانلا رطملا رادقم ]وربدخأ
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 لابجلا سءوور ولعت ةراتو نكاسملا نم ةبيرق حايرلا نوكت ةراتف
 رثم فلا رشع دحا اهعافترا غلبي ام رثكاو وحل يف عفترت ةراتو

 قي كللالو . ةيكلفلاططئاننإلا اب ربخا اك. اًريمت نسر ةناطحي
 باّتلا ضعبو رتم فال ةثالثب ضرالا يف لبج ىلعا عافئرأ ىلع

 ايزورؤا ف باعسلا عافترإو ريثكب كلذ نم رثكا وجا يف مفر
 لابج الأ اهلابج نم عطقي الف فال/ ةثالثو رتم َينلَأ نيب فادخي
 فيصلا لصف يف اًريثك نوكي عافترالا اذهو بلالا لابجو ينبريبلا

 راعي ةقباقرط كم ضيا: نادي“ ءاننلا | فهن ف! ةليلق
 هنل اح فلضف مومعلا ىلعو هقع لقي ةراتو الئاه اظع عي ةراتف

 بسحب ةئامسخ ىلا رثم ةئاؤلث رم ييريبلا تاهج يف يطسولا

 ضعب قوذ اهضعب ةكارتم بالا تاقبط نوكت اماًريثكو حاقيلا

 ةظفانلارالشمالا ةيكو لاوحللا تنس :ىلعا رتكدو : لقت ةداضاب
 تاجا وا كللاملا "بضم ةرثكو هلق كلذ :ضرالا :لغ اوس

 لرفع هج رالل فسانم تدبر دفا ةيزرزقلا# و ةدداولا هكلجللا
 نيبطفلا ةهج يف ةريثك اهنإو ملام ار جيلا ٍطس نع اهعافتراو ةهجل
 ةرارحلا ةجرد فالدخا كلذ ببسو داوتسالا ةرئاد دنغ ةليلق

 غلبت يتنالا رئازجي رطملا ةيبك را ةديدعلا براذتلا. نم ربظو

 نيبئئام غلبت يابنوب ةهجبو ابعكم ارثم نيتسو ةعبرإو نيتئام
 ذالب نم ادناك يفو ةسفخو _دنيتئام غلبت انكلك فو ةبناثو
 ةسمخ غلبت ايلاطيا نم لوبان يفو نيسخو ةمتو ةئام غلبت زيلكتالا



 ا

 7 7 ارايت مداصتو هتلقو عافترالا 0200 هوجن و ل طقسي لب

 لصحيام لف. هنم لصحي هلال رجلا ظس ىوف ضعبب اهضعب اول
 5 رخل عبان ر لئنيح رطملا طوقسف ةراملا عناوملل هب وهلا ةمداصمب

 دعاص ةرخبالا نم دوبعل جات يه انا اهاندهاش ةباعس 17 ١

 ةريغص اطقن هلوزن لوأ 0 نا مت ”امسلا ىلا ضرالا

 م ١ع ذيزت 0 تاو د

 ةدحاولا ةطقتلا 5 ىتح 1 0 نم تبرق ْ 5
 جيرلا اهب بعل ةريغص تناك الك ةطقلا نال رثكاف رتمتتاس ردق

 القت تدازو تربكو اهريغ ىلا تمضنا تلزن اذاف انيعو الاه

 الوزن يف نوكت لب يمأر طخ يف لزات الو ءاوملا ةوق بسحب
 عفترم بام يرلا نوكس دنع دهاشي دقو. اًرينك وأ اليف للام

 امو ةباوسل | نيب 0< لدا نع ءىشأن كلذو امظع اعافت نر

 انكالسا اى ىلا آم طق 1 ايلعلا تاقبطلا نم ةيف ةرخضالأ نم هممت

 نوكيف اذكهو ايناث تعفترإو ترختل ةراخ ةقبط ىلا تلضو اذاف
 ُِق ةرارحلا ةجرد تربغت اذاف باياو باهذ ةرخبالاو بادى نيب

 رظلا دعب امنلا ف لمأي نمو ربغتلا يف الكش ذخأي ةياخشا وح

 نع نوكيو لاوزلا يف ذخأب وا قرفهيو عيبتل باحتلا ىري
 فالدخاب فلدخي هضافختإو باح“ عافترإو ةنسح ةجحب ةروص كلذ

 ةنسلا لوصف عيج يف حايرلا هاجتإو وجلا سفطا اعبت :دالبلا
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 101 ل ]ني ام ام بائساأ لصفني ام اًريثكو آيناث قزهبتت مث

 ىلا هلمحي يذلا راخيلا وه ءاملا كلذف اًريثكوأ :ًاليلق اًرطم
 ىتح بامحلا نم راخيلا كلذ لصفي يذلا امو يشلا لاقف

 لصفل دب ال هنأ قبس ام انفرع دق هل لاقف ضرالا ىلع طتسي

 ةرارحلإو هنع هلصفت يبلا يف ةدوربلاف ءاوملا ديربت نم اولا نم.ءاملأ

 3 ةرارح دادزت ضعب ىل هضعب ماضنإو ءاوملا شاوناب و هيف هيقبت

 نافوص ةعطق وعضو ناب كلذ 2 دربي هددّتو هطاسبنابو

 فرطلا ؛ رم اهيفإلخدإو اهتفرط.دحا نف ةدودسفاةيوبنا.ف

 ثدلد): ذأو 0 *|وطا مضن 6 2 ناو 0 9 رخالا

 تقرحاف ةرارحلا ثبتنأ 5 ىايربكلا ىهتلا اف هترارح

 2 يقي كارلا ىلضناب نأ نلت لك ءالج لق هايل
 000 || يفف ءايشالا زيمتت اهدضبو هترارح ديزي

 ضرالا نم ةبدرق |١ تاقيطألا ُِق أهنم لق ةرارحلا ةجرد نرحل

 0 لذا نب نيك 00 اخينا ةلقو 0 00

00 000 

 وسع ل | لب امن ع تيه ولف اهفعضو ةدوربلا

 دربتو طسبتتو اهيلع طغضلا ل 2 ذئنيحو وجا يف عفترت لب

 اهنأ دهاشملا نمو هوحنو ارطم ةرخمالا ريصتف أهترخبأ نع لصفنلو

 اهتيداصم اددعو رطللا .طوقم لصحي ةباقيومت اهتمذاصم دنع



 ١ه [|

 راخلا يري هناق ةيراخلا تالالا توسد نم ةدعاصمملا ةرخثالا ىلا

 هداريارسيت ام اذه فيفخ رام ةئيه يف ضرالا ىلع لزني مث عفتري

 راخلا ىلع مالكلا نم
 تارك ميت نع ةرابح اهلا (هركف بايضلاو بالا انا

 هب نيييعيبطلا نم ءاكحلا هارا قفنث لو وجا يف ةلصاح ةريغص
 "|. اهفوج تو ة 20 منمف ءيش ىلع تاركلا كلت
 ايلا لك نللا ضعي د نان ةيباهبض اهنا لوشن
 ىلع ةمالع بابضلا نال ىتح اذهو ماسجالل ذومو ةحصلا يفانم

 نم بيرق دكار ءاوه يف ةنوكتم !بمنإو ريحا يف ةبوطرلا ةرثك
 ندملاو ىرالا .رم ةدعاصملا ةرخيالا هيف عببتت ضرالا طس

 ةدورب ببسي ليللا يف بابضلا واايد تاعقتنسملاو
 ىتمو سلا بورغ برقب ةعسإولا يعارملا قوف نوكي دقو وبلا

 نم ايلعلا تاقبطلا نم ةدراب جر طوقس وبلا يف هنّوكت فداص

 ىأر ضرالا نم عفترم لع فقو نمو عيباسإو مايل هقيسبح وبكل
 ةييملا ىلخب ةيفابح كيلا ريق لالخ نرم تتفان راب
9 

 زيدي ضرالا قس قوفولملا ريتك بيض رهف بالا اى
 ةرخنا نم نوكتي ام اريثكو وهلا يف هنع هعافتراب بابضلا نع
 ةاحلا عطقنو اهيل نيكي يتلا لاكمالاو روصللر صح الو ةيأ
 اهريغ اه مضنيو ةفلدخم ةفلدخم تاهج يف ريست ةديدع عطق ىلأ ةدحإولا

1 
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 مل وأ اعيج امعنم الهف اهنم ةسكعنم تناك اذا اهعنئو ضرالا
 امنم ادحأو عني

 امأ ةدخاو ةفص ىلع اناك ول الأ دري ال اذه اجاوخلا لاقف
 ةثعبنملا ةعشالا نا كلذو الف انه اي نيتفلتخم نيتفص ىلع اناك اذا
 ل 1 كلل فالخ ةئيضم ةراح لالا شل ن

 راخلا هر مك اذلف ءوضلا ايا الط ا

 انأ ىرت الا ةنعبملا ةعشالل 0-0 ةعشالل
 اهيَرس هنم اهمتعشا تذفنل سهشلا ىل | جاجز نم احول انضرع ول

 اهعوض ا كا امو هلم دعب الآ ندي الو

 للا علل ند 3 ثلا ةعشا عني هناف و ك١ يف ءالل راخ كلذكف

 هيف هب ءةةدلأ دوجول اهنم ةثعبنملا اهتعشا عنبه الو اهتلظل ضرالا

 وبلا يف راخبلا دوجو ةينابرلا فاطلالاو ةيللالا ةمكحلا نمو

 ةرارح نم رثكا ةعقب لك يف ةرارحلا ةطسونملا ةجردلا لعجي هنال

 صياخت يف ةبوعص الوحل راخي نرودب يأ اهدحو سمغلا ةعشأ
 ا وير لصح كلذ نآف هب حرت ةيئاملا ةرخجالا نم ءاوطا

 قرا انكار اح ناكم يف: اهلعطلول الاثم“ "ام هلق '"كاذخأ ول

 كلذكف ىدنل اك ةرخباب ينك دق اهيطس ١ كناف 0
 ١" فلل ةرخمالا ن :نأف سما ةيوبيغ شب اوف ذ 1

 نم هبف نرم جراخلا يف لمأت ن ندو اقيقر ىدن ريصنو عيمت
 رظن اذا اذكو نايعلل ارهاظ اًراخب ىأر دربلا تقو يف سشنلا
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 راخلاب اعبشتم وجبلا نوكي زيلكتالا دالب ضرا قوفف ىرخالا يف
 آلا هلل ىلا افا نركي اينأ رات ىوفوت لذا نم اييرق وأ
 ىلعو هبرشنت نا نكمي امم ةئام نما زج نورشعوأ | زج رشع ةسمخ

 رادقم سامخأ ةثالث ةرافلا ضرالا وج يف راخنا رادقيف موهملا
 ايلا هانم زل ايف ةدوجترف ,ةلقلا :هذه ىلع هنرك عبو جيلا |

 ةرارحلا نم هتيرشت ام عايض ىلا لي ضرالا نا كلذ نايبو
 ةرخخالا هنطقتلا هتدر اذاف ليللا يف وبلا ىلا ايناث درب راهنلا ةدم
 تفرظلا ةطاحا ضرالا ةركب هنطاحالو وبلا .ةرارح ديزعف ةيئاملا
 نايل اءاذه لولو دربلا ىف ا. ظفاح ءاطفك /اط ناك هقورأ(
 ةرزشت كعمل رجلا فس اكو رم اك ضرالاةةنواالع و١
 0 يلح ضرالا يف سمخلا ةعشأ رثئوت راهنلا يفف ضرالا

 كلت نم اهبف نك ام وجلا وحن ضرالا نم ثعبني ليللا فو

 اهليل تراك ةعقب يف راهنلا يف ةرارحلا ةجرد تدعشا الكف ةرارحما
 الف دج ةليلق نوكت عاقبلا كلت يف راخيلا ةيك نال دربلا ديدش
 *اهسلا ةهج ىلأ ابيف ذوفنلا نم ضرالا نم ةدعاصنلا ةعشالا عنم

 ةيسهشلا ةعشالا ةرارخل فطلم يءالملا راخنلا نأ معي قبس امو

 جلا ىلا ضرالا نم اهساكعنا دنع اط عنامو ضرالا ىلع ةطفاسلا

 ةرارحلا ةجرد ظفح كلذ دئاوف :رمو ءكمسلا يف عيضت نأ نم

 ةأيحل ةيفاكلا
 ىلا ةطقاسلا سلا ةعشا راسخبلا عني لل اذا خيشلا لاقف
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 نيرشع ةجرد يفف وجل يف يفلأ ةرارحا و راو ةلق
 ار ع هدالرل ]يقل ل هيبككا رح ! درك ارايلف دف

 ري نك طلاب 0 و

 يفلا راخيلا تامارغ نوكت نيثلن ىلا ةرشع ةجرد نمو تامارغ
 ةجرد تدأز نراف رتمومرتلا ماسقأ ماقرال ةقفاوم ءاوطلا اهصننب
 نم لبق ةئام تغلب اذاف راخلل ءاوملا لوبق داز نينالث نع ةرارحا

 كلذدعبو راخن | ةوق ءاوهلا ةوق رثئتيح تواسو همبت ردقب راخلا

 نأ مث املا يف نايلغلا لصحن ءالا طغض ةوق ىلع راختلا ةوق ديزت
 اهنكل ةرارحما ةجردل ةعباتو 0 اخينا ةيك
 نيبواستم نيعئام دحأ نم دعاصملا راخت اهنا ةزك رتكت ذقن ك كلذ 9

 اهدحا ىلع جرلا لل ل اسلا نع ةرارحلا ف

 عبشت حير هيلع رم الكف رخالا نمرثكا هيلع هترثك وأ رخالا نود
 اليلق وأ اتقإو ناك اذا ام فالخ اذكهو هريغ ىلا هناكم كرتو هنم

 ةرثكل اضيا عبات تاهجلا يف اهعيزوتو ةرخبالا دعاصتتف رذئتيخو

 راخنلا 0 اعبشتم رجلا جس قو نوكي ء|وطا نأ 3 حايرلا هينويط

 باطقالا ةهج ىلأ ءاوتسالا ةهج نم دعص ايكو عبشتلا نم ابيرقوا

 هنم لقا لحاوسلا يف هعبشت نوكي كلذكو ضقللا يق َذِجَأي

 كللذو لحاوسلا/يف هنم لقا. تايالولا لهلخ يقوب رجلا قوف
 فالدخإو تاباغلاوأ لابجتإو كربلاو نايخنإو رمال عيزوت بسحب
 هرادتم فلاخي ةعقي لكوج يف راخلا رادقف اهاهاجتإو حايرلا
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 راطنالا رثكتو لاب ضرالا ىككتو راجنالا هنم دمجحت تح دربلا
 رارهتسالا ىلا تاهبحلا كلت لهارطصي ةدللا كلت قوأأ اربشار مست امبرو

 ا ادق نواكم لك ف انوحَخ رابلا ذا"

 دادزا لاهشلا ىل ا أرغل 5 "الا

8 1 0 

 0 د د ا 1 ده اذف انيس ل

 00 ءاوملا نأ معا لاقف ينتدعو ام يل زحنا اجاوخل
 رابهنالا نم ةدعاصنم ةيئام ةرخيأ هعم لبح نا دب ال افصلا نم

 ىلا هاما يف دنملا وبلا ةقرزف تاهيملا يف اهعزوت جيرلإو راجبإ
 طيحم وحلا كلذو دعاصنلا راخلا اذه نم ةئشانرتم فلا نيتس

 ا ١ فالدخأ ىلع ىتخاو ضرالا 0
 قاشننسالل احناص ء اوملا نوكيف وب ا ةرارح فيطلتر اغلا دع

 كلت لجال راخنأ ن 0 راحتنا نم دعاصتي نريح

 0 ضرالا هجو ىلع ام كله كلذ الولو ةليلجلا دث دئاوفلا

 دحأو ائيش باخلاو بابضلاو راخ ا لعج نم طعاغ دقو تابنو

 0 راخيلا ناف نما

 رهخ نم 0 لك ىلعف رثكتو لقث ةيمكب وجلا ىلا
 هنم وجحلأ عبشت 0 5-0

 اخت ملا ةجردو ةسوسحم ةبوطر يلأ اولا ةطساوب لوحت



 )١١17( ةرماسملا

 ء املإو ٠ اوطا

 فقؤوو بالا ىلآ 0 أوماقو 00 0

 ءامسلاو بورغلاب تنذأ دق سلا تناكو اوبكر نا ىلا كانه

 حير مملع تجرخ ةليلق ةفاسم ادار 0

 ىلوالاف رطملا ةمالع هذه يزيلكنالا لاقق قرشلا ةهج نم ةدراب

 ا اول اللطف نكات يح ابل كس رف لسدفال
 برقلا هاوفاك لزن دق

 ىكشن نحنو رحلا نم نوكشي نالأ رصم لها نأ يشل لاقف
 ةيفارغبملا عاضوالا فالدخا نم ءىثان كلذ اجاوخلا لاقف دربلا نم

 دتشي دق ةضفخنلا تاهحلا ضعب ينف اضافخت او اعافترا دالبلا
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 نأ لبق ناككا اذه لصاب كربخا الا نئشلل رومألملا لاقف
 يمل ع اويحتإو تابنلا عاون :| نم هب هيأ اذاعي

 هزمأ ردصأ رشع ثااثلا زيول هاج الف زيراب تااضغأ و ءاضف

 اهبراظنو اهترادا نوكت زيراب ططخ نم ةظخ يف ةنينجن ءكاشناب
 مدقتت تلاز ام مث ةنينبحلا هذه الرع لا موتي ني لك
 ةئاتسو:هببقلا ةييب تءاج نا .كانايلبقي يتلا ةيسلاورع
 خيرانلاو ناويحا ةايح 1 فلءوم نوفوب اهلعجت نيناثو نينثأو
 سيرف ةسردم ايف ثانحأو اهقرط مسقو ةديدج ةئيه ف يعببطلا

 ١
 ةللا سلجم اطل لع نيعنتو نينثاو ةئاعبسو فلأ ةنس ف غ

 اهيلا ياسريوب تناك يلا تانإويحلا عيج لقنب رماد نيناوقو تول
 باجيو الأ ماع اهلع رب ال دهعلا كلذ نمو اهتور كلذب دادزاف

 :--“ وحي ال ام تارشحلاو ريطلا عاوناو تايرغتسلا نم اهلا
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 دارللا لحب + هيمشإلا:كاناويملا ربع ىلإ ل يئافالاو
 لك ناكف اهصاوخ ضعب مئارإو ثالالا لحم ىلا اهنمو ةيواكلا
 يف هتبغر مدع خيشلا ىلع ىري ناكم ىلا ناكم نم مب لقتتلا ام

 10| ديف اح نايلا قرم كح لوالا ناكلل حن كازطل
 هأر ام ةلجج يف ناكو ةقفاوملا ىلع اروبحم ناك ةققارملا ةرورضل
 عزف اهنم حزفف تفقد 2 ةدنمع (تايخ) نيباعت يافالاربنع يي

 يف ةآرا اهو اهب اوثرتكي ) م »ار نيع“ لل كلو اديدش

 در اوابظلاو ةروفلاو عابضلاو عابسلا عاونأ ةيشحولا تاناويحل
 عاونا كلذكو ةيشحولا رقبلاو رمحلإو ليلو ةفارزلإو ةليّلاو
 اوأرف جسايفاو رجلا سرفو ليفردلاك ةيرجلا تاناويحلإو ربطلا
 ةدرفلا تويب لوح !وأرو هيلع عيبجت اًربخ اط يرت الافطا اطوح
 معلطإو ناتسبلا يف مب فاط من اهباعلا ىلع نوكحشي نيريثك اقلخ
 دلب لك تابن مساب مثربخإو رجتو ثابن نم هب ام ضاوخ ىلع
 ةيرطعلا ناهدالاو تويزلا نم أهنم جرختسي امو اهترارح ةجردو

 يفلأ قرطلا مل نيبو جاجز نم فقسب غم ًنابن 0 اهريغو
 هيلع مملطا الا ناتسبلاب ايش عدي او و ارا ىف ديو
 سلو هناكم ىلا م ا نم هللعي ام لركذو

 موي يف :عشلا ةرضحب فرشنا نأ ديرارومألا لاق مث اوبر شف ةوهف

 لاقف مويلا اذه يف هري مل ام هأري نأ بحي ام هيرال اذه ريغ

 متامولعم نم ديفتسإو مور لظحال كلذ نم دب ال نجشلا



 لسن

 فنيعبراو ةسمخ دعب يلع هب إورثع دق اوناكو اسنارف رئاخذ

 طاربق ةئاعبرا ناك هكح لبق اهشغ هنزوو دنكولج يبودج نم اتترف

 ةئام راص كح دعبو نيتنس هكح يف |ومافإو طيرارق ةرشعو
 ناو ةثامثالي ريكا كلذ ةييق تغلب و اًطاريق نينالثو ةعبسو

 و رشعو ةسهخنو ةئام كليف هيلء فرصو كنرف ةئايسخنو افلا رشغ

 يتب, فتائالثو فلا فالأ ةثالثب نالرود كودلا ارتست ١
 بلا قفا ةياك يراقب نالارمو كنرك لأ ن0

 تانرف
 دتوكولج كلم دنغ ماظنل اب فرعي رت ةروهشملا ةراتك ا نمو

 ةسمخ ةئييق |وردقو اطاربق نوعبرإو ةئاثالث هنزوأ ههشغ
 نوعسنو ةثالثو ةثام هنزو رم ةيسورلا رئاخذ يبو كنرف نييالم

 ركسع دحا هذخاف ةيهلرب دبعب نصل انيع الوعجم ناكو اطاريق
 ىلادي نم لقتتي راص مث كنرف فلا نيسيخب هعابو ةيواسنارفلا

 نيتئامو فلا ينلاب هتذخاف نيرتاك ةهئلارقلا دي يف عقو ىتح ىرخا

 كنرف كفل نيسيخو

 النزف اناا تدر هلام هوو رح اضأ كانط ١
 ةفياودق ارخ قاقربلا كلم ددع نإ لاقو طاربق انا
 ذحأ هري لو اطاربق ا ةئامتسو فلا هلزو ةجاجدلا

 هنع ربخأ نم

 ثارشح اربنع ىلا هنمو هيف ام مثأرإو ريطل ار بنع مب لخد مث
0 
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 كلر عضرلا ين ذالوفلا نم صرف نع ةرابع هكح هلأ
 كح نم لصاحلا ساملا بارت صرفلا قوفو ةديدش ةعرسب

 كلذ م لو 0 نتيلباق ريغ نييعيبط هنم نيرجت

 ىلع سانلا نيب لمعسملا ساملا نأ نال مولعملاو قرط

 ةدرولا اهانعمو ةزورلاب فورعملا لكشلا لوالا
 لكشلا يره رهاظلا ههجو لواف انتالربلاب فورعملا ينانلاو

 «|وس بيكرتلاةدام يف يندخي وتتسم يناثلا هجولاو ةيثلثم ةحطسا وذ

 الكف انتالربلا وهو يناثلا عونلا امإو بهذلا وأ ةضنلا نم تناك

 ةنيعموا ةياثم ةطسا لطسلا كلذ رئاد يفو طسولا طسم هييجو
 يف افوشكم يبي نأ ةداعلإو نيصقان نيمره نع ةرابع عومجماو
 لفسالا نم ىري اك ىلعالا نم ئريو بهذلا وأ ةضفلا عم هبيكرت
 ةراتكاو هلكشو هربكو هئافصو هئام فالدخأب هتميق فالئخإو

 فتديئالثو ةتس وأ نيثالث اهطاريف يواسي لاعتسالا مصن ال ينلا
 ةهيقو# مارغيليملا نم فصنو ةسمخو ناتثام طاربقلا ردقو كرف

 نرا يا اكنرف نيعنرإو ةيناث يواست ىلحلا ين لمعتسلا طاربفلا
 اذا كلذو اكترف نينالثو 1 نيتئام يواست هنم مارغلا ةبيق

 ةيبلا ردفتف كلذ نع هنزو داز ناف طاربف ربخا نزو ناك

 هتييتف خوصملا امأو نيعبرإو ةبناث يف نزولا عبرم برضب

 ةنازخي دجو ام هنه ربح راكاو انركذ اك هبجح ربكو هتأيط ةعبات
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 هجرت يف دهلا راص نورق ةثالث ةدم نمو هايملاب ةلوقملا نيوككلا
 لاجنابو دنوكولجو ناكيد يحاون يف اضيا دجويو هرجاحم نرم

 اسلا نرقلا يف ناك ايليزيرب يف هفاشكتسإو وينروب ةريزجو
 5 0 34 هنم ل

 هدوجمو نظي ينل ةرحصلا تنفت نا ليزي بلا بر
 ىلع لاسفلا سلجيو رت اهيف هم قع آم ناضيح يف لسفت مئاهف
 ّت ارغوليكلا نم ةثالث وأ ن نينثأ عست ةفوج بشخ ةعطق هديب واهتفاح

 دايلعأ نمو هنم * يشبرثعي 2 يف اهكرحي ل ازي الف لمرلا نم
 نموأ ل ع ولو 2 6 دحاولا توني ال هاسغ ىلعديبعلا

 الئاف هتوص ىلعاب هيل 1-10 مهتاداع

 تناك ع ناف ظحاللل دجو ام سب 0 | حور هللا سدق

 كلذ ريظن يف هقعأ ميرو اهيلع هاقاك يك هيل

 ميدق هلاعتسإو ساملالا كح نأ نيخرعودا ضعب لاقو

 لاقو لكشلإو ماظننالا ثيح نم نوناق ريغ ىلع ناك نكل
 .ريعيسو ةجسمو ةلاغيرإو بقلا ةل نم الآ كلذ 0 ١

 اذه نا عم جورن لهأ نم لجر هل عرتخا ناف دالبللا نم
 نيتسو ةيناثو ةئائلثو فلا ةنس ويد كودلا ةكرب يف دجور جحا

 هكح قرط مدقب كح اذلف اكوكحم



 ا

 رضصلا يف ًاسورغم
 لص يجاجز رحخ وهو ا ذه وهف 0 امأو

 يوامسلإو رفصالا اهنم ةرينك هعاونأو روخصأا فاوجا يف دجوي
 دالب نم 0 0 يئامرببلا ارا اهنمو

 قايل 30 ادام ف لاقف هتاقبط ددعتب ةددعتم

 ريضعللا يف ايلعبتف هنإولا تاقبط بقاعت ىلع لانحت عاصلاو
 هنسحأو ايناملاو اسنارفب , كلذ دجويو كلذ ريغ وأ ةينخم 8 ةُعاق

 برعلا دالب نم
 لح 0 دئالقو متإوخ يف لعتسي اذه مثيلا رجتو

 نيوكنلا ةيدقلا تاقبطلا هدوجو لحمو كلذ وحنو 8 حادقأو

 ضرالأ تاقبط نم

 فاش العر ربح رمز الل ربح ةرابتلأ ةذه لاو لاق
 رثاوي بلص ريكلا لبس ا ناعم هل نوللا نع درجت

 يونلا هلقثو هقوحص+ل الأ يلجي الو هيف رثعوت الو رابحالا عيمج يق
 ابحت ينعا نوبرك نم بكرتيو ةرم فصنو تارم ثالث ءاللا لمثردق

 يلو ورق اعلا ىارتحالا ةيلبلق هيه لع نم وأو اقلاع ايف
 قرخلف !ادهذش ايتانرهك رايت نيب وامكلا ضعب هيلع طلس هدعب

 ليكي دال 2 عونلا اذه دجويو كلب دقوي يذلا اك راصو

 ةيدقلا بوسرلا ضرارغت نيب دجويو ايريبيسلاو ايليزيربو



 ا

 ماقاهار اهإفرومأملا ةربخ الصو ىتح يشل ديب أح اوخلا ذخاو أولزنف

 ناو مميعبتبدما نوب امرا هزبخلا 1 1 امسيلجاو ال
 ادحإو نداعملا ربانع مثارإو مم ماقو مم بحرف ةرايزلا دصقلا

 ا ادا

 لاثم يف راجتالا هذه نا بشلل لاقو اهب ىلحتي يلا رابحالا عيج

 رج وه اطوا نا انه انييترت يفو اهب ىلبتي يتلا ةسيفنلا رابجحالا
 ديسكو نرم بكرم نوللا يواس عون ناءون وهو جزوريفلا
 ديدحلا تافسوف عم رجحت“ دق ضع يناثلا عونلاو ساخن ]و ديدحملا

 نم روباسين يجاونب ضرالأ يف ةيلفط ةدام يف اقورع دجوي 2
 بهذلإو ءولءوللإو سأملا عم هنوفلّؤي ةغاصلاو ةيرهوجأو متنا دال

 نم بكرم وهو دليلا رعب اذه وه قيفعلا 5

 رجا نوكي ام هنف هنول عونتيو ىرخا داوم ضعبو نيمولأ
 يح ماعم و ياو روصلا يف إو يلا دال دج

 لودبتلاو مهبلإو رخ
 نيمولأو سيلبس نم بكرم وهو قرشملا دالبب روهغملا >7

 رصم ذرمز وهو يقاصلا رضخالا اهنم ةريثك هعاونأو داوم ضعلو

 بوغرملاوهو رضخالا اهالعإو قرزالاو رفصالا اهنمو وريبلاو

 اهريغو رصمب
 ةعتمالا ةنازخ يف ةدوجوملا يف نالأ ةمولعم ةذرمز نسحأو

 ةداع ذرمزلا دحوميو ابابلا جات 2 ةدوجوملا ةذرمزلاو نعمل دالبب



 لستر

 005 قوف 00 نرأ ىلع ةبر#ا تلد دفو
 00 دو انني اروض ةيضم» ةراحلا حالبلاب

 0 هو ةسمح نه دحأو تدم

 دالبلا لما فالخب لاهخسلا رهن يحايس نم ةثالث نم دخإو
 ةدرابلاو ةلدتعملا

 ابضعب ىلع الا فنث ل ةريثك هايم يف تعدوأ يف 1

 بسح ىلع اهريغ صاوخو اهصاوخ نع ثحيب نأ ناسنالا ىلعو
 اع ائيش قلخي ل قلاخلا 6 ناف ناكمالا

 )١115( ةرماسملا

 ةيركلا رابججالا

 تقو ىلا بابلا اذه يف مالكلا عدنلف انلصو دق نحن اهو
 عفترم ميظع باب يلع مم تفقو دق ةبرعلا تناكو اذه ريغ



 ا

 ناف ايندلا نم ةهج لك يف 0 ءاملا مم ةيبكل ةبسناب
 ةجرد صقتف وعلل يكل رثا انجب ىلا ساروب
 ءم ديجي نأ ىلادربلا متساو اردت ءاتشلا تقو يق ةزاوخما

 تناك نراب انشلا يف ةدوربلا ةطسونم راظفالا تناك ناف ريثلا
 تغلب اذا الآ ءاللأ دهجن مل ةينيثم هصنو ثاجرد ثالث ىلع ديزت ال

 رغضلا تحن ردع 53 70 يفاث ةدوربلا ةجرد

 نم ةجرد نيتس ىلا نيسمخو نام يف ةعوضوملا دالبلا .امأو

 قايرخارخأل فيرتلل تقو ًًديدش نوكي اهدي براق
 نجار ثأت ةعرسلاو قمعل إو ضرعلا ةريبك 2 تناك 0
 نأ كلذ ىلع «ىنينو رمعالا هان حليرلا عبجج باغلا فو
 دوجو يف ببسلا وه اذهو رمعالا هاجئأ عبتب 30 0 هاجتأ
 ة هناف ةدهاشلا كلذ ىلع ليادلاو عاملا ناكس دنع ىلا
 ترشتتإو سلدنالا يف ىبحلا تربظ رشع ةعستو ةئاماثو فلا ةنس

 يدإوجو نارول ناس يرهت نال لبوس ةنبدم ىلا ثرس ىتح
 نإو رهتالاف لحاوسلا ةرخبا تابريدملا لخاد يف ارشن دق ريكلا
 لوصحو اهتاضيفل اهنا الا اهعم نكاسملا ةئوفع ذخات اهرورم تناك

 امنع ًأشني اهنم ةينيطلا داوم 0 اهصقن ةدشو اهنم عشنلا

 ديس رؤمفلا ينيسيسملاو تتا| واللا ني لتحل ١
 ةئيدرلا ةرخنالا ببسب ضارمأ اهنع دلوتيف كر عقانم كرتت اطوزن

 اهنم ةدعاصتلا
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 عبن دق *ام هايلا لضفأو

 هيكل ىلا لبا وي

 رثوكلاف منمز ءام هيلب
 رمغالا ينأب مث رصم لينف

 غ هيلع عرزي هناف هيقبب ىننكي هنأ اهنم اهب درفنأ ايزم لينللو
 قرركو هاوس ربح تللد معي الو هاهتنم غلبب ىتح عرزلا ىتسي ال

 ضرالا ىلا ينايف 1 ربدملا 3 صتقتنيو ةجاخحلا دنع

 ضرالا فافجو اولا سببو رحإو ظيفلا دادتشا نإوأ خس

 ع ولعم نزوب رصم رايد ع نور روم ول بطريو اهيقسيف

 دالبلا ىلع ىغطب الو هنع رب الو هيلع ديزيال موسرم ريذقنو

 نم ياي وهو برغملا ىلا قرشملا ةهج نم يقان راهنالاو داسفلاب

 ىلع اهرثإو اًماد هيف سمشلا لعف نوكيف لاغلا ىلا
 ىلع ٌبضني مث صقتي مث فقي مثديزي رم ايدل يف سيلو ًالصنم هحالصأ
 عرزيام هيلع عرزي رهن ايندلا يف سيلو هريغ جيردنلاو بيبترتلا
 جارخ نم 0 00 الو لينلا ىلع
 اعفن اأو اهإوراو اهالحإو ايلا فخأ وهو لينلا عرز ةلغ

 لينلا ايم ةنوحتم رئافدلا نوطبف ةليجابو اجارخ اهرثكإو
 لضفركتن ال نحن اجاوخا لاقف اثيدحو ايدقا رثنو اظن هحدمو

 رهن لك نا دجول ناسنالا لمأت ول نكلو ايازم ةرثك الو لينلا

 7 ةرارح فيطلت اهنم ايازدو صاوخ نم ولخي ال ايندلا يف
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 نأ دعب ويراتنوأ ِةريمج ىلا ةيريا ةريحم رم راما دنالبو
 نوعبرإو ةسخ جاما اذه لوطو اراجابن تالالش زواجي
 نورشعو ةعسن هصقن مايإو رتم ةئام هندايز مايا هضرعو رتم_فلا

 هيلعو رتم انلثو ارت رافال هعاق ضرعو رثه اثلثو أرتم

 نيتريجلا نيب يلكلا رادخالا اهلع عزوم اسيوه نورشعو ةعبس
 نايرجاو ةعرسلا رظع صوصخ نمامإو أرتم نورشعو ةعبس وهو
 (نوحيس) سودنالاو ةلجد رهن نم ظعأ رهن كانه سيلف

 هيف بصني اجوو رهنو ريبكو ريغص نيب رهن انثأم هيف بصني

 اهتام ةرازغو اهترثك عم اهلك رهنالا هذهو ارب نوثالثو ةثالث
 هناف جلا رجلا ةبسنلاب اًئيش تسيل اضرعو الوط اهعاستإو

 تفأو هنع الل بوطتو هللا رجلا كانج_ ضر ل
 نريعبرا يف الأ نالا وه ام هءالم الف ضرالا را عيمج هيلع

 ةنس فلا

 الو لابلاب رطخي نكب مل ام رهالا يف يتتدفا دق خيشلا لاقف
 ريصب فراعو ريبخ ربح نم كرد هللف لايخ سفنلا يف هل ناك

 دقو ةدئاف اهرثكأو ةكرب راهنالا ٍلظعا لينلاف كلذ عم نكلو
 راهنأ لضفا هنا ةيمالسالا ةعيرشلاو ةيديحلا ةنسلا يف اندنع درو
 كلذ يف ليف اك ايندلا

 ا
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 غب غلبيو نيرشع ىلا ارتمرشع ةسمخ نم عضاوملا ضعب يف

 هتدايز مآيأو ةب زنك لايمأ ةعبرا هريصقت مأيأ ةدحاولا ةعاسلا يق

 نوكي هلوط نم رتم ةئام لك يفو هيرج ةدشل هبوكر رسعي
 يروصملارخ هعورف ربكأو رثخلا نم زج ةئام نم أزج هاريرادخنا
 افلا ةدحاولا ةعاسلا 2 هتعرسو يبل 1 فلا نم هضرعو

 مصارف ةينامثوحت هلوط انالبلا رهنو اتسرف ن وعبسو

 حلالا ىلا ابجي هنافا نوزمالا ربغ كلذ عيجج نم لظعأو
 لولاك عدلا 0 عسدملا يدإولا ىلع ةعقإولا راطمالا عيج
 يذلا سحلا نال ادج قع وهو عبرم رتم وليك نييالم ةعببت
 نأ" ىح اذج ريك هضرغو هعاق: لأ لص ال رتم  ةئام ةلوظ

 هذه عيمج فو رف فلا ةفاسم يلا هيف دعصت حلالا نفس ربك

 ةعاساأ 2 5 ةليدش هنعرسو هبظعل هئطاوش ى رت ال ةفاسلا

 "املأ نم . ةدحاولا ةظلا 2 هفرصي أمو رتم فالأ ةينأُم ةدحاولا

 نورشع هبصم دنع ةضرع نارولناس ربع اقيرماب ادنك ضرا فو

 تكي ميسا 1 فلا نيسمحو ةئاعب رأ دعبو رتم فلا

 جلخ اهربكا نان الخ ةينامث هنم جرخيو رتم 0



 ارا

 فلا نوعبرإو ةئافلثو نييالم ةثالث ةلوط اجيوف رهن انوروأب

 مجرات لل قيرط لظعا منال ةربثك سوولا داليب هعفانمورلا
 لق يع ةاضن ركل لأ تايم ىلا ر

 كلذكو تايوريملاو ياشلاو بوطلاو ديد ناتكلاو لبا

 نوسمخو ةئاعبسو نانويلم هلوط نآف ايناملاب ( ةنوطلا ) بونادلا ربع
 نويلم هلوط ايسورلا دالبب ةلملا لادلاب نودلا رهو رتم فلا
 اضيا سورلا دالب يف ربيندلا رورتم فلا نوناثو ةئاعبسو

 هلوط ايبباب جتايك يست أي رهنو راتمالا "نوم نانويلم ةلوظ
 هلوطو كلكلا رهو رتم فلا نوناثو ةئاثالثو نييالم ةسخ

 اذهوارتم نوسمخو ةئايسخ هضرعو رتم فلا ةئاعبرإو نانويلم

 دقو تايبلأ هذه يف ةرايث كارلا ريشا قيرط ضع رولا
 ةييقو سفن فلا ةئاؤلث مثودجوف هب نيحاللل ددع اوردق

 جاقالخ .نم مرق متاضبلا نم ةدجإولا ةبملا يف هك ىلا ١
 ةييزيطنالا ةكرشلا: هته نزتلا دقو تاكنرتلا نم 000

 نوثالثو نانثإو ةئاعبرأو كلا هلوط معرز حالصال ذيك ياخ

 ارت لك

 ةئامو فلا هلوط لاهنسا اهم لينلا رهن ريغرامنا ايقيرفابو
 اهربكأو اقيرما راهنا هلك كلذ نم ظعاو أخترف نورشعو ةسمخو

 قيضأ يف هضرعو رتم نييالم ةعبس هلوط ناف ييسيسم رهن
 هقعو رتما ٠٠١ لب ةثامسخو أفلا غلبي نأ ىلا ظظعيو رتم ةئاؤلث هقيرط
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 نا ركذ ام لعف ةريغص راهنا هيبناج نم هيف بصنيو رتم فلا

 اذن اهنم رثكأ ناك نإو اسنارف راها ربكأ 3 نيسلار بن
 اي ننام كجم |و لماعملاو عئاتصلا تاذ ندللا ةزثكك
 ةربش بمسوم اذه سر

 ضرا توربو ليلا ر مغ ضيفي ناوالا اذه يف نيشلا لاقف
 متو ةيطبقل اةطقلا دعب هتدايز ءىدتبتو ةريحجبو 56 اموعر صم

 ريك ضارخ لدللو رمل يتا, تالخع توثريشا ةقاوا

 عم لالا ىلآ بونجلا نم هريس نا اهنمو هأدبم معي ال 07
 ير نك اننا ٠ بردا لا قرشلا نم ير راقلا جاد
 بصني ال مورلا رحب يف بصني نايل 0

 اربدأ رهن ريغ هيف
 يذلا ديزأا نم هعم يني : وب 00 50 صنخأ امو

 نار 1ع شاع الو .نإشلا ايدكس الورصم ضن كناكعلام لول

 اًيرو ةدئاف ضرالل اهرثكاو ايرجو ًالوط راهنالا ظعا هنال يق ىتح

 ا ابصخو

 ابرج عرسإو ًالوط هنم عا وه ام كانه اجاوخلا هل: لاقف
 ةئافستت هبصم يلا هتدتبم نم ليلا: لوط. علتيام ةياغنإل
 هنعرنم. ديت لو. رثم. فلا: هعاشسلا رثاك او رم تفل نوعبشو

 يف فرصي ام ةياغو ةدحاولا ةعاسلا يف ثارتم وليك ةعبرا نع

 نأ عم رتم عيرو ًابفكم ارتم نوثالثو ةعن ةنحإولا ةقيقدلا



 اكرم

 ةريفك ةريثك نوصحو عالقو ندمو دالب هيلعو هتاريهن دحأ نع

 مترضح ىلع ليو  اهركذ ينو راهمالا نم

 عافترإ او خارجا بصل رودتوكلا ن ههعبنم نيسلا رمامإو

 بوبا ةهج نم ريو ارتم نوعبرإو ةتسو ةثاعبرأ هبصم نع هعبنم

 ىورت ةنيدم زواجي نا ىلا 31 يبرغلا لاغلا ىلا يقرشلا
 نيا طال را بدال قرشا لاغلا نذخأ
  لصي نأ ىلا ةعستم ضرإو ةريثك دالبو ةريهش ندمب ري وهو

 كولملا تاهزتنم اهيف يفلا ولكناس ةنيدمب رهف اهزواجتتو سيراب
 تناك يفلا ياسرو ةنيدمرتم فال( ةيناث دعب ىلع هراسي ىلعو

 يفو رشع سداسلإو رشع ساخاو 0 زيوأ كلما رفم
 ةهب نم تم فالا ةحبرا دعت لطو اهنارف مليقي لا

 ريضمتل ةدعلا هدايبلا ةسردمب ةروهشملا ريسناس ةنيدم برغلا

 قوم ةدعلاسيندناس ةنيدم .اضياب رعو ةيواسنرفلا ديلا اكل

 قلع امو ةيندمو كرا كل: ابنرق كرللا يقيل نا
 رم ينو يدنمروتلا ةموكح رقم ميدقلا نمزلا يف هدد

 لماعمو شّرواهيفو سفن فلا ةئام اهلها ددعو ةريهشلا ندلل
 مث اهدنع وسرت نفسلا عيمجو ةني ةنيصحلا عالفلا نم ًاقباس ت 0

 رجلا ىف بصي نإ دحلا ةريك تاقاطملا زها انه 0
 ةئاّتس هبصم ىلأ هئدبم نم هلوطو رفاه ةنيدم نم اييرق 2

 رولز ةقاضرا ايس وتلا ريل ليافار يس



 ا

 نيينامورلا ةلود عضعضت دنع لوغلا ضرا ىلع تبلغت تناك
 لخدت ملو ينوغربلا ةكلمل اخت تناك ينام اش ةكلمم ميس دنعو
 كللملا مايا رشع ىثثإو ةئاثلثو فلا ةنس الا اسنارف ةكلمم مح يق
 نع جورخلا تدارا ةيواسنرفلا تماق الف ليمبحلاب بقلملا بيليف

 دورأب لممم ابيفو مهتعاط تخأ تلذد ىتح اهورصحت ةءاطلا

 ةنيدملا نم هجورخ دعب رهلا اذهو ةيجيوطلل ةشروو ةسردمو

 فطعني كلذ دعبو ةئاق ةيواز ىلع نوواسلا رهن 29 7

 هسبحل رادخنالا يوق ضرعلا ريبك رب وهو بونحا ىلا
 أسهب ديزيف لويسلا نم ةيوق تارابت هل لسرت يف 0
 ىلا ةريثك نوصحو ىرقو د رهف هنايرجو هلعرس ركوة ب

 رييكلا ١ نورلا ىس اهدحأ نيمسق مسقني م لرأ ةنيدم 0

 ىلا ريسي ريغصلا ا او ٍقرثلا بونجلا ىلا

 قيتعلا نورلا ىي اهدحا نيمسف ريبكلا مسقي مث يبرغلا م
 نيمسق ريغصلا نورلا مسقتي مريبكلا نورلا ممأ ىلع رمتسي رخالاو
 1- ملا نوّرلا ىسي رخالاو ربغصل اذعلا م ١ هلر مسي اهدحا

 ىلأ هئدبم نم دهلا لوطو اما رجب ا يف بحفل 00 هذه

 ةلامسمخ وهو نفسلا ريسل اص وه اماهتمرتم فلا ٠

 ابورواب لعن الو يتابلا وهو مصيال ام اهنمو رتم فلا نورشعو
 - رابتألا ةرثكل. ايون طين عوق ار

 ةواب ابع روكذملا نوواسلار هنو ةيريدم ةرشع عسل ىلع اسنارف ضرأ



 ا

 نيب هبتيو قع قيض داو يف نوكي ًالوإو ارتم نيسخو ةعنرإو

 ةعاشلا بلالا لابي طسو يف يبرغلا بونجلإو يرغلا لاغلا
 نوكي هبضم ءادعإ نم رقم فلا نيعبرإو ةعبرإو ةثام لوط فو
 ىرخالا يفو يفاملالا ناسللا ةيقرشلا هتفض يلع هب لكما ناسللا

 ناهل قرتخي هرورم فو ةريثك تافاطعنا هل او يواسرفلا ناسللا

 ارتموليك نوعبسو نانثا برغلا ىلا قرشلا نرم اطوطو ةبظعلأ

 اهنم لحم عسوا فو اهنع لحم قيضا يف تارتمولبك ةعبرا اهضرعو

 اييرقث رتم ةئاعبرا حلالا مس قوف اهعانترإو ارتموليك رشع ىنثثا
 هيف بصنيو أرسيوس ملاقإو |وفس ملقأو 0 0١

 ةفاسملا هذه يف هيلع سيلو ةيبونحلا ةهجلا نم اهعيمج اًربخ نوعبرا

 كلت نم هجورخ دعبو نآزول اه لاقي يدش ئرط هل

 ترسل رش ذيج أبو اننإرفا نقرأ لدتا ىبج لين لع ١
 و هريس نم ةريبك ةفاسم دعبو لابحلا ني ريسيو

 ينأأ نويل ةنيدم اهب ةريزج ثيحب نوواسلار م هل لاقيرخآ رهن
 لع ةيبذلل كلت رم بناج نوكيف اسنارغب ةرهشلا يف زيراب يلت

 رورمل رطانق اميلعو رخالا رهنلا ىلع رخالا بناجتإو نيرهنلا دحا
 نالاابلها ددعو لوغلا طلست تحت نيينامورلا مايأ ةنيدملا هذه تناكو

 تاذ ةبيظع ةنيدم يثو سفن فلا نوتسو ةسمخو فلا ةئام

 ةبيظلا ثداوحما نم اهيلع رم دقو ر يرحل اًصوصخ لماعمو شرو
 يأ ةريزيملاا مالا مايل اصوصخلا اهريغ ةنيدم لعريألاع ادعو
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 بغا اهلحاوس ىلع يفلا بكارلا تيأر اذا رصبب انو تنك لاقف
 اجإوخملا لاقف انه ةارأ ا ةبسنلاب ايش اهدعا ال نالاو اهيرثكك نم
 يذلا ةكشي ردصيو دري 1 ةبسفلاب ايش سيل هأزت ام كلذ عفو

 اسل مزلي ام لكل اماع انزخع نالآ تراص زيراب نال كلذو

 تانيا

 ةريثك اهراهتا لاقف اذه ريغ رجح اسنارفب لهو ذيشلا 4
 ةريكلا :ناعإلا خرم !كودنعم وه سلو اذه وهو قيسلار وع

 وجدمرج اف لاعب لاج نم جرخي رالارع سر 0
 راه .قيتسو نيتثإو ةثامسنو , تلا رثخي هامل 0 ةحافترم

 تناك ةخماش لابج نيب لاشلا ىلا بونجلا نم ال
 فينع ناضيف هلو عالقو ىرقو ندم ىلعريو 0 3
 لينك داليلا بارخ نايحالا ضعب يف هنع ببسي ةنأ .ىتح
 ةدراو اهلك ةريثك نا هينهج نم هيف بضنيو ضاق اذار صم
 ةرشع ةيناثب ريو ةريثك تافاطعنا هلو هيداول ةددخللا لاب وم

 ىلا هعبنم نمو يقيطنلطالا رجا هل لاقي رحب يف بصي مث ةيريدم
 هعبنم عافترإو نانلثلا اهنم ةحالللل حلاصلا رتموليك ةئارغنت هبضم
 ضرأو اقيع 1 ةثاعبرإو افلا نوثالثو ةتس لاما مس نع

 للا يضفارإ ةيلقول ةيلاح هروسجم طخ يورجو ةنياتر عاق
 اال د نت سلاو : هل لاقي رب : اضيا اهبو

 لاهجيو فلاوخع ةبسم نع. همبم عافترإو طسوملا شيلا ربل
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 نماهعم هعنص امو سيروم اجإوخا عم اءمباقتي هاريخاف اكءاطبإ اف
 لاقف تايل انيسالا ا5حل اباطتخ هنم هذخإو مكحلا ىلا امعم ههجوت

 الا 0 ءالقعلا لعف اهتلعفو اهتبصا دق اجإوخملا اهل 00
 ىلا اولصو نا ىلا اعيج |وبكرف ةبرعلاب رما مث تابنلا ناتسب ىلا

 نم اهدعا 0 طط انهام زيشلا اجاونملا لاقق كلملا رصق 35

 بيات ا را لعرخالأو تار احنا نم دلبلا

 احل ربل 0 ل نا ويبشلا ع كيلا

 قيرطلاب ناكو هيلا ةبرعلا هيجوتب قئاسلا ىلاراشاف رصبلل ىلجاو
 يزيلكتالا .لاقو "*طاشلا ىلإ ةبرعلاب 3 اهرواج املف ةرطنق

 موي زيراب نم اهدعبو رهغلا ءطاشب يف اكسس يلا ةدلبلا نأ

 لوزنلا ني زيشلا اجاونخلا رحم ديدحملا ةكس ةعاس بفْضتو رخل.

 نم ايف امرجلا قيرط راثخاف ديدحلا ةكس بوكرو رجلا يف
 30 ؛ الف ديدحلا ةكس فالخي ةبحلا دئاوفلا ىلع عالطالا

 نا مثرطاخلا حرشتو رظانلا رست بكرم + قرح #2
 00 نيكاكد اهتحتو ةديشم لزانم ىأر انه تفنلا اهلك يلا

 ىاررملا داو 1 تننلأ الك ةعاتشلا كاتصاب تنال

 بعل عئابو ثداوح قاروإو بتك عئاب نيب ام نيريثك اسانأ

 يلع هلعاضب عضو ن +. مهم كلذ هيشي انوا ةرايخ رتافدو لافطا

 رجلا ىلارظن اذإو 320 نيكاكد اط ايه نم منمو ضرالا

 اهبرتكل اطالخ نم ءاملا ىري ال ةد رادو ةرداص بكارم الا ىريال
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 ا

 دعب نبلا ديربت ةعرس يغبني هلا هيلع هيبننلا مزلي امو دوجإو ىهشأ
 كلذو اههبشا امو ةماخر ىلع ةدحإو ةعفد غرفني ناب 1

 هتوف اكبشلا وهيل نهدلا كريك راد رجال لأ ليل
 دعصتي الثأ هنم قولا ىلع ىلغملا ه1 بصي ال كلذكو هتذلو

 برش يف مالك سانللو اهايازمرثكا عيضتو ةوهتلا راخي نم ريثك
 ليحب ليصفنلا فاصنالإو اهحدم نم مهمو اهمذ نم مهف ةوهقلا

 ليلقتلا ىلع اهحدم نم مالكو اهنم رانكألا ىلع اهمذ نم مالك

 ةيمالسالا ةعيرشلا هالع اضيا اهيف فلتخإو ملا نإ لاق
 اهيلغ . بترتي ام بسخب ماكحالا اهيرتعي اهنأ قتحإو همدعو زاوجلاب

 ىلع الخد ايف نيعجأر اوكف ال ردقلا تقولا اركذت امها من
 اكل ردهلا تقولا اتزواحت دن اجاوخلا اهل لاف رك لو .مشلا



034 
 يف هنورشني مث هزوج نم جرخن |هب هوقد فجاذاف ري وا بشخ

 هعضيف ءاملأب هزوج ند هلصف لع ناعتسل نم كتان انا سهلا

 دعبو ىجرلاب هشدي نم مهمو نيتليلو نيمويوا ةليلو موي هيف

 ةدعابتم اهنولعجي ليبانزو دورط يف هنوعضي مث هنوفنجي هلك كلذ
 هتهكن ثبختو هتدوج لقتف هرواج# نبلا نفعتي الث ةرواجتم ريغ
 ةديعبلا راطقالاو تاهبحلا ىلا هلقت ف نولعني كلذكو

 هيلغو هيلع ءالل بص وأ اللا ٍق هعضوو هقعت و هصيبخ انآ

 بسج ىلع لك هاظاعتي نم لك دنع مولع هبرش ةدارا دنع رانلاب

 هلل منسوجات 1 .نرم مونو هصيمحل 3 علا نم مل ل
 ةقدمبب هقدي نم منمو بشخ نم هل اب راخخ نم نعم يف هن

 امعذلو وتلا مط ريغتو ةنوحاط يق هيب نحل نم منمو ديدح نم

 ةصييخ* ودل ةدرج لع ةلاذلا تامالعلاو نمي ايف رف

 هناعملو بحا ةوادنو صيمحتلا ًاديم يف رهظت يلا ةحئارلا صقت يف
 ب هلا ىلا اع" هيريئابو ةريخلاو داوسلا تيار

 اذإو سمخلا ردقب اهزو صقنيو ثلثلا ردهتب اههجت ديزي ءاوسلا
 تر اثايلكو هدي ولا تراص لاك يف تق واه
 نم رينك عاض نزاخلا يف ائمز نبلا ثكم اذإو اهنم كلذ صقت

 يغبنيف هريغ امإو نيتنس دعب هصاوخ رثكأ عيضن افخم نيو هايازم

 تناك كلذ نم رثكا يب نإو ةحئارلا ةييرك ةزارلا ةذيدش هتوهق



 ا ١

 نيسمخو ةعبسو ةئاناثو فلا ةنس بورشملا نبلا يصحأ دقو
 يف بورشملاو زيلكنالا دالب يف امارجوليك 54.518. غلبف

 نم اهريغب كلاب ف1 5861.١ اسنارف دالبب اهنيعب ةنسلا كلت

 اك الو ةلح الو ةيرق لو ةنيدم دمت كادت إل كلناف ادق كول

 مصيال اهناالأ ةوهلا برشب فغشابلهالو الأ ايندلا يف ةبزعالو

 نم ةظوفحما رجلا نع ةديعبلا ضرالا الا اهتربجت وم الو اهعرزل

 نينالث ىلع اهرج ةرارح ديزم ال يتلا قرشلا ةهجل ةبضرملا هئاوه
 نأ اهعرز ةيفيكو تاجرد رشع نع صقتت الو ةينئيم ةجرد
 عيباسا ةسخخ دعب الآ تبنت الف ًالوأ ةديج ضرا يف ةلتشلا عرزت
 لك نيب. الج كله افاق:اربش رمع ةغبازأ وأ ةنس دعب لقنت من

 رافتا»ا لوالا فضلا راجخلا نيب فلاخيو راتب ةثالث نيترجت

 فصتتنللل ةتماسم لوالا فصلا ةربخش نوكت ثيحن رخالا فصلا

 عبرا وأ نينس ثالث دعب الا هراجتارفت الو رخالا فصل اراب ني
 ىلا جانمت اهناف .ةيقتنلإو يقسلاب ةمدخلا ىلع رارعتسألا 1بل مليو
 انا قياولت لا رثت لاي الف ةموزنع تنل امر ةربتك "01 ير
 لّوعملا نأ ال/ ةنسلا رثكا يف عطقتي ال ناك ن إو اهرغزو نيعبرا وأ

 طوس دعب الأ بحل جتني الو فيرخ إو عيبرلا يلصف رهز هيلع
 .:رم برغلا دالب فو يديالاب عجج جنن اذاف رهش : ةعبرابرهزلا

 شرفلا ىلع اهنم طقسيف اهزهم مث رصحوا ابايث ةرعشلا تحت هل شرغي

 نم تاقدم هلو سغغلا يف هفيفجت نوهقلو هنوعيجيث باط ام
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 لسرا ترهزإو تعلط اهلف اهتبنتساف مادرتسمأ ةنيدم نم نب ةرجش

 نانا تاف كانه عرزتل ثالتش ثالث كينيترم ةريزج يلأ اهنم

 اهنم اوذخأ ترثأ الف اهوسرغف ةدحإو تلاسو قيرطلا ف اهنم

 كنمودنس ةريزجو بوادإوج ةريزج لها امممذخا ترا املف اوعرزو

 مهرب اذ ريفنأ» نه تراضو مدالب رثكا نبلار اعنا تاللم لن | الأ

 اهتهق تلغو اهتبح تزعل كلذ الولو
 ةحةسا لمعلا نأ تداوخ دئارج ضعب 3 دقلو

 أنويلم :نوتسو ةسخوا ناعتام نيسفسو ةضو ةثائاثوانا

 نارجوليك
 دالب .ىرمو انويلم نوثالثو ةئام اليز ءربلا دالب نم هنايبو

 انويلم نوسمخو ةسخ افاد

 انويلمر شع ةعبس بيدنرس يأ ناليس ةريزج نمو

 انويلمرشع ةسمخ ارناوج نمو اتويلمرشع ةتس يثياه ةريزج نمو

 نمو نييالم ةسخ ارتموس نمو انويلم رشع ةعبرا ابوك نمو

 فصنو نانويلم اف بونج نمو نويلم فصنو نانويلم اكيراتسوك
 نمو نويلم فصنو نانويلم ةيزيلكنالا يتناللا رئازج نمو نويلم
 ينام نمو فصنو نويلم ةيدنالوطإو ةيواسنرالا يتناللا رئازج

  9فتسييالم ةثالث 0 اقيرفا دالب نمو فصنو دحأو

 نبلا عاونا بيطا وهو ادج ًاليلف اخث نب وهو يملا نبلا ىرتف

 ةدام نر اهذلاو
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 هبح ةدش نم ناكف اًدئاز اًبابكنأ اهيلع 0 ارش داع يشب

 ناك اع الضف تارم ثالث مونلا لبق اهبلطي رصبب نخنو ا
 نابلاق ةقالث نم لبا ال ةزم لك فو هطسوو راهنلا قرط برشا
 اهيرش نم للقإو ةداعلا هذه كرت انه هلاف بوقعي لاقف ةعبرا وأ

 ةناف رطم نب فالخي هتهكت فعضو انه نبلا ةءادر هببس لاقق

 نمو لياقلا 1 دالب نم اهبلا دري الو نمل 0
 هب فرعي نم نأ ىتح ىتح شغلا الآ هب دصقي ال ييرفلا نبلا 26

 هنعاضب لاح فتي اندنع ةيجوهتلا نم

 عيمج يف ىولبلا اهب تع اضيا نبلا ةرجحش نا بوقعي لاقف
 دنع اهنع ءانغتسالا نكي ال يتلا | تافيكلا 0 اصل تاب

 ةرمتل ا هذه نأ نيخرؤملا بتك يف تيأر دقو سانلا نم ريثك
 00 ضلع ايركذو 5 لاوس ةحي رد تدك

 دالب اطاعتس ا رظي مل هنإ أ. ترفلاو ةشبحلا دالبك ةراحلا دالبلا

 نينئتام ةنس يل داليلا نم 0 ةئاناشنم لارا

 ترب مث نيل اب ناك اهروهظ لول نإو ةرثلا نم نيتسو نينثأ
 فلإ ةنس الآ ايلاتياب ربظت لو 8 هاب مث 0 مث دنملا دالبب

 اولا نسل ةرذوولبو ةيداليه بتريهررإو نيضوا ةئاتَسَو

 دحإوو ةئائتسو فلا ةنس الأ 0 نينو ةئاثسو

 نيتسو 0 ةئاعبسو فلأ ةنس ف الآ زيرامبو نيعبسو

 هيلا يدهأ رشع عبارلا زيول كلملا مايا رشع نمانلا نرتلا قو
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 قفشم أ ةويصل كصناؤ ةروتلأ هذه ىلع كلذ نت فرضيو لا

 اهبرقث الو اهبرشن ال نأ

 ) 1 ١ ةرماسملا

 نبلا

 بس امإو اهتهارك نم يقي ىلع اناف نالأ اما نيشلا نبا لاقف
 افلا اني تلاط نأ دحام 1 0 8
 ذفلو عضولا .ةرشاعملا بلقتو عيطلا ىلع ةقفاوملا بلت ىلإ ل
 سس ربسلا ىلع ةناعتسالا الا قوشنلا طاعتي ل هنا يدلاو ينربخأ

 هناف ةوهنلا كلذكو هكرت هنكم مل لاحا هب ىداقت ا مث لعلا بلط



١4 

 هبرش نالأو يزابخا كَ 5 نسحأ 0 | نأ نولوقيو يزاجتو

 برشي نم مف ةبغرو ةيهافر مالا تاجرد بسح ل رص

 رهاوج اب ةعصرم اهذخت: نم منهو ةضفلاو بهذلاب ةالعع ةلبجرن ق

 اط لعجي نم م 'رافلا بصقلا نم اهتيوبنأ لعجي نم م

 بشخ نم مف هفرط يفو ساحت نم كلس كسما دق (13) يرن

 ريرجب ةوسسكي نم منمو حو هوكي نم مهو مراك وا ضع وأ
 نيسأي نم اهذخت“ نم منسم تكفل اكل ةمد ا ل 0-3 5

 نادبع يف برش نه 2 ناديع ف برشل نم منهو

 بيكارت ىمت مسابم نوذخت!و هريغ وأ ريرحلاب ةوسكم قشمرجلا نم

 موو ساملاك رهاوجاب عصرم | مراكلا اهنمو فرصلا مراكلا اهنم

 لك ناجرملاو ولءوللا يف موظنملا ريرحلاب اهوسكي نم نيفرتملا نمو
 ا اولا كيف ةايس ةييافر ةجردو هكر بح لع
 ءاينغالا ضعب هل لعجي ناخدلا برشب نييقرشملا ءاننعأ نمو

 هب نيصاخ ةمادخ

 هبيبمثاننعإو ناخدلاب نييقرشملا علوت نأ نظا بوقعي لاقف

 يراوجإو مدخت)و ديبعل | مارال د تسلا ف

 0 تعم اف .'راثتلا تحو راخلا تيَط اذنلو

 ضاعن نأ يل ردق اف هنوقشني وأ هلوغضو وأ هنوبرشي مةدجو
 0 نيذلا يتتقر لاح نم هتب نا هنم اعيش

 جانب ام ضعبو أب عيب مدعب كايرو لا وسو ةقافلأ



 ا
7 9 7 50 

 اا

 تاجردىلع قوشن كلذ نع نوكتيف نيتربب ينتكي ةراتو تارمثالث
 هلق 0 هرسبخغ نأ لاقي و هيف ةبغ 2 فالدخأ بسح ىلع ةفلدخم

 هذه دعلو هيطاعنمل ررض هنم لصخي الف ةيمسلا هتدام فعضي م

 رتلابف نالا امإو يدبالاب لذي ًالوا ناكو لغنب ايلك لاعالا

 عيبلل ضرعي مم نزاخما يف نزخي هلخت دعبو ةيراخب
 "يداع ناسنج وهو كلذ نم لبسأ هتيلمعف غضملا ناهد امأو

 ةصويصخ# ةلاب هقاروأ نم للفت لابح نع ةرابع ل والاف يصوصخخو
 ىف يذلا يصوصخلا ن م ةدوج لف كلذ 2 لمتسلا ناخدلاو

 ناخدل اي لمعي ام لاجا اذه تاقبط لعجي و هضراوع 0 نم

 امس ناشرصب ا ا ١
 دالبلا هذهب ضان كلاغا# ناف انه هاش أهو 0

 دجو نأو 0 نم لقو ةراج“ 30

 نيط نم لب بشخ غم هتيلايو ربش نع ديزي ال ريصقف

 انه نم ال ماشلا نم بلج انرنع كرش يذلا" ناكدلا)

 نم ةحأر ىذا ةهيكن بيطأ وهو يلبجو 51 0 وهو

 الكب رشي نم مم اسفن هنم ىوقأ يروصلا ناك نإو يروصلا

 هل لاقي عون نالا ثدح دقو آعم اهمرفي نم 0 هتدح ىلع
 هل لاق ناخح كانو يروصلا كرم ون هلال |
 0 م نكاد
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 انايك نرزاخم يف عضوي مث اعان 6 عوبلارابنخا ىلا
 كرتيو 6 فلا هضرعو راتمأ ةعبرا وحن موك لك عافترا

 نم ةرارح ةجرد غلبتو ريتخي نا ىلا رهثأ ةثالث وحن اذكه
 رع ةكارلا ةديدش ةرخأا هنم دعاصتي و ةجرد نيناع للا قدس

 اهركذ يتلا ةيمسلا ةداملا يهو ةيتوكين وأ ةيرداشن اهنا نظي ةمولعُم

 لعالا رطسلا تقر ايلوزلا يف نراك اماريخت ءاوقإو مكمل
 و و ةدعاقلا نمرتم دعب ىلع 0 أرمخت هلقأو ت5 فض 9

 رخاتيو مدقتيف هئاوتسإو هريمخت ف لخدولو ةدعاقلا يف امودعم

 اناا هطررو وللا رد باح 0
 ةسمخ دعب هترارح تبثتو قرتحت الثأ ةريغص اماوكا تلعج نايكلا
 نيدانعم لاعب هعضاوم نم هنولقتي كلذ دعبو ةنس وا ريشا

 تفولا كلذ يف ريثك ناخدو ةهيرك ةحتار هل موقي هنال كلذ ىلع

 قحالو ريخل مث ةصوصخم نيحاوط يف قم“ هريبخت مات دعبو

 ردق نوكيو ةموعنلا يف ةبوغرلا ةجردلا ىلا لصيف اثلاثو ايناث
 د ِ عضوي مث ةئامللا يف 0 ةينام هيف ةبوطرلا

 هل دوعتف ”اوه هبلا لصي ال ربشأ ةرشعوحن اذكه ىتببف سبكيو

 ىلا لت ةرارحل ريما 7 نم هيلع فيخ ناف ةرارحلإو ةنخدلإو ةحئارلا

 هناف لاعلا ىلع ةبوعصلا نم لاعالا هذهيف ام ىنخي الو ىرخأ نزاخم

 فتالاو نبعلا يف لخديف لحما غارف هنم «ىلتي هتموعت ببسب

 هالع نكت ايلاعو ةديذش يت اقياضم ملل هنم لصف خولخلاو



 ا؟ا/ا

 انيك ع ايوق اطغف هنوطغضيو هفافج دعب ضعبإ

 كلذك هتوعيبب مارك هبجح ا المل تالاب هنولعحيو اديدش

 لالا لاهأ ةئالن كام ذيج يو تايررفلا كل نلمس
 مدعر رولا نييلت لجال ملل لاب هديت يناشلإو هفيظنو هزرف
 5 ةيدنننأأو هنم ةريكلا هعالضأو هرودج ةيقتت ثلانلأو هنفعل

 ناخدلا عضويف ماسقا ىلا ةمسقنمو رحاب ةطلبم نزاخم يف

 ام بسحب لع :بايسح هبيدنت يف مو كيسلا ةليلق تاقبط اهقوف

 تاجرد هنيخست ن ولعجو الام ءامدل نون ممأ كلذ نوديري

 أًدحإو قوشنلا ناخدنم ةئام لك ىلع نوعضيف هسانجا بسحب

 ةياثلاةجردلا يف هترارح نروكت يذلا للا هللا نم نيرشعو
 لك ىلعو نيرشع غضملا ناخد نم ةئام لك يلعو ةرشع
 ناخد نم ةئام لك ىلعو ةيناث ةراجتلا :راخد نم ةّيام

 سداس يف . هترارح يذلا ءالا نم نيرشعو ةيناث برشلا
 ةحجرد

 ر علاإو غضملاو مورخملاو قوشنلا ةعبرا لاعتسالا ثيح نمهع|ونإو
 قاروالا ابعباصأ نيب ةأرمل فلتق اسنلا هيف لمعتستف ةراوعلا ناخدامأف

 ناخد امو رودججلاو عبطقتلا نم ةيلاخ ةقروب ايكل ةريغصلا

 الحرب م فرع رانص ف هيضوب لت رجال نور ألا
 ىليك ةرشع نم ةريغص طبر لغجي مث ةرارح هنم لفأ 7 راح راخب

 جانحيهنال بعصا هتيلمعف قوشنلا ناخدامأو هراشتأ ةسمخ يل
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 ابماخب .اهبرشي نا كارا نمو ينالا فضلا ىلا لّدني نيتيكيللا

 لا علا مراك نم اذ هل نوئبلف

 اهيف نيتوكينلا ةدام 0 هنال 0 ا

 ىلوالا ةرملا نع 0 | يف نوكت اذكف ةريثك ذعيخ
 نم نسحا تاليجرالاو - 0 0000

 عرس | ةداللاإ كلت نال نيطلانم ا 4 ًادراو

 ريغ يف اهنم مثلا ىلا 2 هيف
 كلامم نع كانلغشإو كليلع انرثكا انا يكل سب روم لاقف

 دك, نآب الكا تدعو نق تك ]و تدوطإو تنالفا دقو

 ا لا لإ تانابسلا 1 نواس و انن عر قلل
 يف هيف بنطا اباطخ تايلاتبسالا كح ضعبل بنتكو زْختإو
 3 نبال لاق مايقل انذاتسل الخ |وماقو هوذخاف مم ةباصولا
 دواو نييرضملا اوس ال برعلل بح ينحل 5 ايبرع نك م نو نأ
 الاسس امزيلع ةكيشر لربح 2 | ليئاف كدلاوب ىذا نا
 مسا نبا لاق قيرطلا يق اوم 0 هوعداو مث هنم

 ل ل مورنا كاد 0 لماعم انيار اننيل بوقعبل
 هل .لاقف لاوزلا لبق عوجرلا داعيم ناف فزا دق تقولا نا
 قرطلاو دا اعل تن كاران لاف اليخ د كلل (ةيس لهو

 املا در نيرو قولا اكرر ال احا
 ىلا هضعب نوضيو هبظح نم هقرو نوصلخي هداصح دعبو
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 هل اولعج دق ةيهافرلاو ةورثلا لها عيبجو ةينائعلا ةلودلا نأ ىتح
 ناخدلل مسأ نئنلا ىلا ةبسن ةيهفتنلا هومسو ممدخ ص|وخ نم اناهلغ

 يبرع ريغ
 امظفحأ ن ناتيب ناخدلا يف كديبات نم برق دق تل | نب لاقف

 ةلوف نايلدلا يفرش هيلع بعدكم هللا
 هبرشو نراخدل اب انوريع دقل

 اجوحأ رمالا هل ذأ انوعد تلقف

 انردص عاق غي مهلا انيأر انال
 ١ جود 7 انخدف ائيبك

 لف! نع ضو تلو لئافلا باصا دق يكحلا لاقف

 ىتيبل ةليوطلا تاكبشلا يف هلاعتسا نسحتسا نييوايكلا نم هب
 ةربصقلا تاكبشلا فالخب دوعلا نم ةدرابلا عضاوملا يف نيتوكينلا

 هبرش نسحتسا كلذكو ملا نمةي رق نوكم ةداملا كلت ناف

 - 372 نينركيلا نال لاق 3 0 نع رو ا

 | عنمت ةبوطرلا نال ةيناثلا ةلاحلا فالخم ةرارحاب لاحت ىلوالا
 0 لببملا نمرث أي هبرشي 0 أعم نوكيف

 لسغيو لكل ليبقو قيرلا ىلع هيطاعت بندجيو لاق مث فاجيا
 نم ليلقي جوزمملا وا صلاخلا ءاىلاب اما هبرش دعب مفلا
 ةكاللا ءام

 مين مزال !هةنلت» روايه ال نا ةرالا ايرث لا سر



 اك

 نر را رتسإو ينيالا ىاعتر او ركتلا فمضو اماظنلا للخو
 باصعالا روتفو نيتفشلا ةقرزو نانسالا داوسو

 7 دلل نو حرق ناتستالا كنحت هاضوي كلذو هعضم ةئلاثلاو
 ءاكحلا ضعب لاقو ةثللا يمدتو باعللاب طلدخت ةعاذل ةدام هيلع
 ةهكن :هغضم نم فلخت امئإو ك تلك نما تلسلا "صقل

 ا امال ايو نسأل ا رضي :هنانالا ةمئشملاب لاوذلا ةنيح
 011 ١] اهرو قوذلا ةماج رضيو اها ظناق رحاطلا اهون

 نيحالملا نم الجر تيار دقو [ررض دنا هتراصع علبو هدقف
 ارينك باثتيو“ يب 0 هتغضم علب لجل تايغخشتو ديدش لا يف

 اعفنن ناخدلا يف هولاق ف انعبتت ولو نمز دعب كلذ نم هتصاخقن

 هنإو مضحلا عرسي هنأ نولوفي مهنأ كلذ نف لاجلا عسنال يي

 نكلو لقعلل دسفم هنإو قلحلا عجوو طوبروكسالا *اذ نم ناما
 صلااخلا ءاوملا يف هيطاعت ناكىتم لب هلاوحا عيجيف كلذ سيل

 يجب كاسم لل لك طي
 سانلا بابكنإو ثاهجلا عيج يف هلاعتسا نأ مولعملا نمو

 ةلزعلا يف سينإو ةشحولاو موهبلل فخم هنأ ىلع ةمالع .هيلع

 يراحصلا لها ىرح اذلف ةقافلاو رقثلا قادم لم لع كايد
 راكفالاو ةقاشلا لاعالا بابرإو ةخماشلا لابحلا ناكسو ةعساولا
 همذوأ هحدمب لوقلا لطي ال د هاش 4 نكرتعياةيلاعلا

 قوبشلا نوقرافي ال نييقرشملا ىرنو نويوامكلا هلاق امب ةربع الو



7" | 

 مد عادصلا نم نمأو 6 فخ هيلع دعت نم نا هدئاوف

 نانسالاو نيعلا

 ريشا "ككلْلَذ بيو ياعللا زنكي هراعلا قفيوش ةياشأ

 هكرت ناف ناخودو غارفتسا هنم لصح ارو مضل فعضو

 كلذ لك عجر هيلأ جر نإو ريسي نمز دعب كلذ لاز هيطاعتم

 ًالصا هيطاعت منكي ال صاختنا كانهو
 لاق 3و مناخ كاس لقئشن هنم 511 م نأ دهاشملا نمو

 ناسللإو ةفشلا يف يباعللا اشغلا يف انيل ثروي هيرش نأ مهضعب

 10 ةرضم ذأوم هنه مترت احلا يف افيفخ اخافتثأو

 لاقو ارذف اطاخم فنالا نم جرخت ةراتو ةريغحلا يف لفقست ةراقف

 هسخد راهن راكأ ياو نينا فني «رشإ اكل شع
 عماد مونلا نم همايق بقع ناخدلا كيلر انس كري كلذلو جراخلا يف 1

 : ماب نوسحي هنم نورثكملاو ةرارجب اميف سحيو اهريحم نينيعلا
 يذغنلإو مضلل ةوق مهدنع فعضت قاصبلا نم نورثككلو مهاب
 باهتلا علتملا ناخدلاب طلدخلا هئام نم لصحي هنا لوقي مضعنو
 ها ماعطلارقتسي ال ىضرلا ضعب تدهاش دقو ةدعنل يييطلاو

 لكآلا دعب ةريثك تاراج طاعتيف هبرشب يلتإ نمم ناكو هفوج
 ءىربف هنع هتينف

 نيثزلاو ةريثحلا لح هريفأت نم :نيرثككا دنع هلاقآ رهو
 <باقلأ كابرض (ضهو لاسبلاو تنرخلا ظله اتللن منن 0



 ا

 انويلم رشع
 زيشلا 0000 الف يرصللا ناخدلا امإو

 ريغص هقروو ريصف هو نأ الا اريك اندنع مرزب عونلا اذه

 اندنع نالا ربظ دقو ىرقلا لهأ نم وحن ”ارققلا الأ هبرشي الو

 دئاوف هبرش يف نا نولوقي كابنتلا هنومسي ةليجرنلا يف برشي عون
 امنالتخإو ةريثك ناخدلا عاونا سيروم اجاوخلا لاقف

 كنلنلا دالب نم بلجي يذلاف نم بلجن ينلا دالبلا فالتخاب
 هءاونال رصحال اندالبب عرزي يذلاو ترام قوشلا يف لوبقم
 ا هلعو ديلا زج ةعاك هتحارو اضي رع هقرو نوكي أم هنف

 اموهو رداشتلا ةحئارك هنمارو ضرعلا ليلق ًاليوط هقرو نوكي
 70 11 باه نم ةراملل نمو ةحلملا نو ةلليخل [تداهجللا ف تنمي

 كلذ ريغو ينيجرولاو انأوه ناخد لثم ةبيط ةحئار هل نوكي ام

 1 | مالك رثك دق مكحلا لاقف

 هررض مدعب لوفي نم منمو هررضب لوقي نم من ناخدلا

 ةدارملا رع اهون نم راج الدنا هب لوقا ذل
 هيطاعت ف طارفالا

 هنم لصحيو هب قاشنتسالا ىلوالا ثالث هلاعتسا تايفبكو

 اهرو س اطعلارثكيو ةيطاخلا دإول اوملازارف | رثكيو يطاخلا اشعلا عمت

 افاعر ثدحيو ةيشغالا ضعبل قيزمت ساطعلا ةوق نم لصح

 نمو مثلا ةساح بهذي أبر هنم راثكألاو نيعلا ةبق لوحيو



 84 ايدل

 لينلاثا

 كلذ نم ةنس لك يف تاقيروفلا كلت نم جرختم# هنإو سفن
 تارلرج وللا رم نويل نيرشعو ةيناث ىلع دقو امانل

 نيعبسو ةينآثو ةئام ومن ةنسلا كلت يف كلذ نم ةموكيلا داربأ نإ

 زيول نمز نيبو اذه اننقو نيب'ام رظناف تاكنرفلا نم انويلم
 تاناخازجالل آلا هعيبو ناخدلا برش همايأ يف عنم يذل ارشع ثلانلا
 كلف نو ديدشلا بانعل ابا هب رش دا اهريخل هعان 0 دوو

 نييئالثو سمخو ةئاتسو فلاةنس يف
 نيثالثو ةعبس نم 0 دالبب هنم لصحتلا ما

 ةفرصتنا يف اهمال ةموكحلا ىلا دري هلكو تامارجولبكلا نم

 قى يلاهالا نم هيرتسنف اسنارف 3 راج 2 اك اهريغ نود هيف

 ام هب عنصتو تاقيروفلا يف هعبجتو تاكنرفلا نم فصنو نويلم

 ايسوربلا ضرأ يق هعار و كعشستا دقو ابتمذ ىلع هعببت مث هل مزلي

 اهيفو تاقيروف رشعو ةئاععبس وحن اهب نالا هتاقيروف تغلب ىتح

 لك هنم جرخي ام ةبق غلبو سفن فلارشع ةسخ ةلاغشلا نم

 نويلم ةئام وحن هتوق غلبت ام اقيرمالا نم ينوزاتيالا دالب نم ةئس
 تاكيرف سجل نح ةرايعرالودلاو رالوتلا نم نيبال 0

 فنصلأ اذه نم ضرالا ةرك عيمج نم جرخي ام اوصحأ دقو

 نم ائويلم نيعستو ةسمخو ةئاعبرأ نم برقي هودجوف ةنس لك يف

 ابوروأ نمو اتويلم نوعستو ةسهخو ةئام ايسا نم تامارجولبكلا
 ينثأ اقيرفأ نمو انويلم نوثالثو ةئام اقيرمأ نمو نوعبرإو ةئام

1 



 ل

 مهبأر دقو 0 نم ةريثك 00 نيتيرفلأو ع

 قو 8 رم 0 هز وح 2و 0 ايزتكار اخبر 0

 اال رهلا ءام اهنع لزن يقل ضرالا يف مرزب تاهجلا ضعب

 2-- صاتوبلا نم اًرينك لهشت يىبطلا نم ةقيطل 0

 مدنع هعرز نآوأو ةصوصخم ضرا يف لابجت مرر ىرخأ

 ةراتوايدرو رمحأ نوكي ةرات أت ةرهزو ًايونس حرزيو يجئرفلا هيام رهش
 اًعيشف انيس هوعمج هق رو رغصأو هي 1 اذاق قرزأ ةراثو رضخأ

 00 لكيو عمجي عبج م ةدم ضرالا ىلع هعانلاب هوففجو

 اهيفو اجاربا هفارطا ا ةروصلا هذهب عابيو امزح طبري مث

 رت ضرر نأو ١ علل هوظفحو ه هودخأ ١ هحالص مت مو 2 أذاف هرذب

 ةرافص ةعلم ارت رثم رشع ةثالث لكل يواقنلا ةيكو ةرقنل اب ضرالا يق

 اهوريخت يلا صر الل هنولقتيو هنوعلتي مث نيرهش وحن هيلع نوربصيو

 اا املا هل هله لعب دقي رز هله لبق لوقملا ىنيو هل
 بيرقلا هقرو رشقي عيباسأ ةنسإ هعجج لبق هنأ ةداعلا نمو. الاتش

 ةتابنلا عافترا لصي تاجا صعب قو مدق عافترا ىلا ضرأالا نم

 كلذ نم بيرق وأ نيرتم ىلأ هنم

 ةعسنو ةئاناثو فلأ ةنس ثداوح قاروا ضعب ف تيارو
 ةعزوم ةصاخ ناخدلا مساب ةقيروف 7 ةعبرأ اسنارغب نأ نيسمحو

 ١ فلاآرشع ةسهخ و الافلام نأو اهريغو ايران ةنيدم 2
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 مال ةبسسللاب يضعبل , ظنطإو يعم نزيف م ان انا

 0 أرعش غبدلا

 رقراوشلا عاعش اعوط اه نادف

 امهداجن نيغ 1 *أب وه ءاريف

 قئالخل ةعاقن 0

 لاق نا

 رم 00 : ىو ا

 ل راد 2 اردضل اذ بست ند و

 .قفناوخلا باب ءادوسلل تو

 اهعيمج مومسلل ءافش اسهيفو

 قراوخملا لعف مضلل يفااعفأو
 هدعرصحأ ثسل 2 اود اهيفو

 _قفارم نم مو اهف ةكح 7
 ساملا داك دق تايبالا هذه ةهجرت عمم نا دعب ميكحلا لاقف'

 نالا رهالا م ىش نضام جالع هنأ ةرمأ اذ 5 ْنودقتعي

 راثكالا 2 كيولا تناك رار هذه نأ نسي روم لاف كلزك

 لامئربلا ةكلممو اسنأرف ةكلمبب 5 عروب راص نالاو هعرز نم

 ماشلاو رصم ضرأو وكسوملا دالبو اسفل إو .ايناملالاو رخادالبو



 ام

 نم مهم تايفيك املاعتسا يف سانلل سيروم اجاوخملا لاقق

 نم منمو اهخضمب مث اعطق اهفرو عطقي نرم مهو |هتشنتسيو اهقدي
 ا|هيرشي مث تاراعس اهلي نم منو تاكبش يف اهب مرش م امرفي
 نيم رثكا اهاطاعني ن 000 ضرالا لهأ انعبتت زلف ةلمحابو

 1 ال ممل مايلع مسايكو اموروا لها ىرمالا اهاطاعج
 اهرذب نا ليقو رشع سداسلا نرفلا دعب يأ نينرق ذنم ألا
 مالإَو رفع ةيئاثو ةئايشتتو فلا :ةنس ناكلرش كلللا ىلا يدهأ

 الو نيسخخو ةيناثو ةئامسحو فلا ةنس الآ لاقثربلا ضراب حرزي

 اهيلا اهيلج يذلاو نبتسو ةئامسمخو فلا ةنس الا اسنارف ضراب

 عرز الف يسيديمود نيرتاك ةكلملا مايا كلذو لاقثربلاب اهريفس

 ىتح دئاوف هل اوعرتخإو ىلخلا 0 ع 0 يدهأو

 ”اذ لك نم
 هلوخد لوا نا خيراوتل | ضعب يف تأرق يشلا ير

 داليبإل سهو ةئاهسو تفلا ةنس يق ناك ةيلعلا ةلودلا ضرأ يف

 ةينيطتط لا ىلا خرفلا :هبلج 2-0 ناطقتلا م

 : سانلا جاف ةنرش زاوج مدعب يف فلل ىتف 5 هبرش سانلا

 دشي ملف هبرش ىلع |ورفسأو 0 اوةفتلي مو |وجامو
 9 ةنرطب كال راس د 0 كلذ دعب مهلع

 لااجرلاو

 ةيفوف ةاننب غبنلا اضيا ىمت ناخدلا ةربشلا كلت ىست امو
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 7 يدلاوب "يلع منا يذلا هلل دمملا نعشلا نبا لاقف
 ا تع ءامشن قح ناخدلا 1 مدع لع يناير

 242 يدهع يكحلا ل أقف اقف ةدحأو ةصم هنم تونا نأ

 0 علو هب شو هلوبرشي :

 ادريخت

 0 كبر ش نع يملا بب ل ١١ ضعب 2 ْثيأو بوعي لاقف

 | لاقف ثوملا ىلا تادأ امبرو ةحضلاب رضت ةيمهس ةداها

 تينكيلا عسل قيس ةدام هيف ن 2 هناكمأ 0520

 3-2 ا و ةهيرد 0 00 . اذا يباونسلا

 نأو ةليكشلا) تايشلا © نم فو ناسنالا انعلتبب 7 ةنخدلا

 هد كمت ل 1 هل تأرط اغا ةداملا هذه نأ ضعب لاق
 ةدالل 3 تايلا رد ليف ليتات رحل 3 لماحملاب
 اييملا نارك بورشملا أ ناخدلا يق امنهرث : ك1 قوشلل اخد يف

 5 تانك وايعر# ضرالا م ع عأو ةرجتلا هذه ن ١ هلعا يذلاو

 داليملا. .٠ رمزرشع نسدايسلا نرتلا دعب ل اندالبب ربظن م اهعير

 نامزلا ميدق نم نييقير مالا دنع ةدوووم تناك اهنا نظأو

 اهرذب لسرا بلوك فرتش هنا نمىولاق ام كلذ
 هوعرزف لاقتربلا دالب ىلا اط هفاشكعسا تقو اقيرمالا دالب : رم

 نالا ىلا اًئيشف كيت رثكت تراص تقلا كلذ ن١

000 
00 



01 

 ةرماسملا ) 1١١6(

 غتتلا

 كبغو ضرملاءانضا دق اضيرم و دهاش ربانعلا نيب ممالوج فو
 هلو نيتيعلأ ربح ثهأب وهو ةرفصلاو لونا بوث هأسف و هيما

 0 رثكي هوأرو مدعلا ىلا هب 1 داكت ةديدش تايغشلو نييأ
 ْن ١ دعبو هلال قرو هيل أرظنلا نش وشل نبا نعماف *يقلاو كنةواغلا

 سايملا مج رقتسا ايلف 0 3 مج عجر هلك لجلب !وفاط

 هلاب نع برغي م يذل يزل اذه ضرم نع خلا نبأ لاس
 ىه لجرلا اذه ضرم سأ ن | ركحلا | لاقف هلاح وس نما ىار ١
 ا از ابابكنأ هل ن ا
 لافعلا كاذب
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 ماقسلالا راثإو مالالا نم مهب نع ممتدقفا ةيلستو ىضرملا جيورنل ألا
 00 ةعصن إو ةهاقتلا ميف تبد نم نأ انيأرو

 اهيلع نوسلي ساركو بطاصم ضوحلا لوحو نيربدمو
 انثا ربنع ا ةبش اهددعو ىضرألا ربات 5 كلذ رك

 0 ذلا ةمدخل 0 هناخجدأ رببع لك رخآ يفو اريرس نوثالثو

 لجال رشا للظ انف يرجح لك نيبو ضر تاس نر
 علضلا يثورخا ىلاربنع نم ا نايرس مدعو ضرملا هنت

 ليسغتو ضرملا بايث للسغل لحمو ةسيئكر ماج شومحلا نم رغصالا

 ةناخيتكلاو ةرادالاو املا لاحم لوخدلا باب دنعو مم وع

 ءادلابو هيف نم مكحا مفرع ربدعب اورم اهلك |وناكف كلذ ريغو
 هبساني يذلا ءكودلابو



 ا

 ريزاوبيرل ةيلاتبسا ىلا هجوتمانأ اهف كلذ ا اذا لاقف

 اياد كلذ نر ركيو اهني أو , ةضالف اكيننغا امكش ناف اهيكدح ةرايزل
 تاناتسراملاو زيراب ةنيدم يف يف ةدوجوملا تايفشتسملا ىلع عالطالل

 انبحاص كحل ةرضح ةدعاسمب

 اوراسف 2 أ هقفاوو ققفوا ي يأرلا اذه بوقعي لاقف

 . نم اًرزاجاولا دشف ةيلاتبسالا باب ىلآ إواصو نا ىلا اعيبج
 دنع اسرج كتر بابلا برقب طئاخحلا يف انبثم رفصالا ساوتلا

 دعم لحم يف مسلج|. ,لخدإو بابلا و هاجت بإوبلا ساجم

 مكحلا ةرايز دق باويلل سيروم اجاوخلا لاق من 5 تلد

 0 عجر 1 هروف نم بهذف مثدنع ةداعلا يف م هاطعأو

 ذخأ مث 0 لباتف هلع ىلأ اعيج|ومانق مرظنتي مكحلا ةرضح نأ َك

 بوععلو ميلا نيب هفرعف هعم نمت هلأسو سيروم اجاوخلا ديب

 دعبو |وبرشو |وسلجت ةوهقو يسارك ملبلط مث اهايحو ادب بحرف
 ناكر ايلاف ةلافسألا كرب نأ اديرن سيروم هل لاق لقط
 أيسقن مس ريش هيف لكشلا ليطتسم اعسنم اشوح ملخدإو ماقو
 ب اه ضرخ اع طسولاب ناتسلا يف نيتاس ةثالث للا الح

 ةفيطل تايغن اط عمستف مظع عافترا ىلا *الأ فذقت ةرائوف هطسو

 قب هلوزن يف ءالا توص طالدخأ نع ةئشان اقيسوملا تاغن هبشت

 رابطالا ديرغتو راحتالا نوصف» حايرلا ثبع توص عم ضو ا

 نسحلا ليمجلا عضوملا اذه طورادخلا ام مهل يل لبي بوقعي لاقف
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 (111)ةعاسملا

 يفذنمملا

 لاقف بهذن نيا ىلاف لقتتلا يف ةذللا زيشلا نبال لاقف
 انه ليلقاالا 7 ١ و زينك ةنيدللا هذه يف تاهزتنملا بوقعي

 يذلا سيروم اجاونخملاب اذأ أهنم هيلأ نابهذي أيف 00 اهانيبو

 مث هب ابحرف ةيحنا اميلع ىقلإو اهيلع لخد مايا.ذنم هلزنمب |وناك
 . ةرضح نأ هل لاق مث هدلاو نرع هلأسو ةيحتلاب ذتشلا نبا صخ
 عاتجالا نالا نكي لبف هيلا قوش دادزا دقو ةرايزلاب يندعو خيشلا
 هتلباقم امأو هذنع أم ضعبف هيلا كقوش امأ هل لاقف هيلع سال هل

 ةدهاشمو هنيك انب لظحال هترايز نه يل دب ال لاقف هتفرغ ِق ومف

 ةنيدملا تاهزتنم نم تنم ىلا هل لاتف نابهذت نياف هتعلط

1 ١ 
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 'دالب يفو رزخملا رحب يحاوض يثووكأب ةنيدم برقب سراف دالبب

 00 القط يو اياب رش او اهم ةربك  مشاومأ ف ايلاعا
 تيز هنووسي اذلو ويباج ةيرق نم برقلاب دحأو عضوم ف اسنارف :

 اب طلتخم دقو ةراحنا .١ ةميدقلل هابلل راوجب الأ دجوي الو ويباج

 ةيعانصلا وأ ةيعيبطاا ناضيحلا يف تيزلاك اههجو ىلع وفطيف
 نم برقلاب جرخيو هب نورجتإو يناوالا يف هنوعضيو هنوعمج

 يلاهالا هلمعتست ضرالا نم راخن سرفلا دالب نم وك أب ةيرق
 نرارطقلا نع اضوع ةنءلمعتسي تيزلا كلذو نمل | اةيدرق 2

 نوبسني اسنارف يبونجو ايلاتيا يلاهأو نويقرشملاو حسا يثو

 ةيهسامورلأآن مارماللو حورجت ريابج هنم نولمعيف ةيبطص أوخ هل

 عم هديعصت دعب نكلو اهريغو ناديدلا لتقت .:رطابلا يفو
 طفنلا "تيزب راها دنع ىلا وه ةيليعلا هذه نم حتانلاو ءاملا

 "011 لواط ذنب الر مئاصلا نم ةربك ابنا يف اي لحيو
 0 هلحارو هوافطأ رسعيو ميظع ةوضو ةديدش ةرارح هلو

 الف اجاوخلا اهركذ دقف هب حابصتسالا ةيفيك امإو فيثك هناخدو



 1 | 6م

 هتبالصو هنيلو نوللا 3 يلبجاراقلا ل لاقيو تل اموهو ينانلا

 ضرع اذإو دربلا تاقوا يف الا دبحي الو وحلا ةرارح بسح ىلع

 تغلب ىتمو ضرالا لعد دتمإو نرال سلا ةرارحم

 اسنارف ضرأاد دوجولا ريثك وهو ً؟عئام راص ةجرد ننام ةرارحا

 بوث نم ابق تاهجلا ضءب يف جرخي دقو اهريغو زيلكنالاو
 ابضعب يف دجوي دقو فيراجن 2 'اقلتنف نر

0 7 0 1 0 
 لاذ لك بلوق لبميو ىعالمذترف كلا قرشا
 2 لخدي 0 3 0 2 هنوعضي مث تافوا عبرا وحن

 يقل لابحلاو بشخم هب ىلطيو شينالولاو نإولالاك ةريثك ١ ومأ

 0 8 دقو اهظذح لجال هالل يف اطاعتس دأو
 لصف لمرو م عراوشلا بناوجب قرطلا يف هولمعتسأ

 ةقيرب يف اذكو اهريبحت نع اضوع كلذ يف ليعتست ةنءوم هنع

 1 احنا طيلبتو رطانفلا روظو لزانلا حوطس

 ربكاو ريجت نم ةفلك لقا كلذ لك يف هودجو مىنأف طالبلاو

 لع 0 نالا هنم جرختس» ام غلب دقو ةدئاف

 فصن نم برقث هنم ةقأ نيناثلا ةهنو ةقإ نيالم ةثالث وحن

 ىهو . 98 5 ا 2 امأ أو كلنرف



 |؟4

 نا نورخأ معزو ةيندعملا ةراح ر 1 ءلا عبانمو نس

 اني فارلا يدق لعفت ةيبحلأ د كأم 0

 راقلل سبلو يرجحلا مقلا نمراغلا لصا نا اك اهنع هلزعف

 ضعب يفو هنم بيرق نروكي ام هنمو معسلا ىلع نوكي ام هنم
 03 نم أهنم ذخاوي رادنلا ةيظع ةقبط 4 دوج وم ايما

 . ةلمحلابو هفرعت آل اك نإو اددم هل لملو دفنت ل يو ألا ىلآ ديدم

 ةثالث ةراجتلا يف هنم روهثملا ناك نإو ةرينك هعضاومو هعاوناف

 راقو تلفساوأ اذوهي راف هل لاقيو ايموملا راق انركذ 15 عاونا

 عونلاف لورتيب يخترفالا ناسلل اب هل لاقيو يربخا تيزلاو تلام

 بوذي الو جاجزلاب اهيبش ناك رسك اذإو هتعيبطب دماج لوالا

 رحب طاوش يف دجويو نايلغلا ةجرد قوفت ةديدش 0 الا
 املا خس ىلع ءىش اهعاق نم 0 يأ طول

 ديجي مث انيارمالا لوا يف نوكيو طاش | ىلا جيرلا هب 0

 ةريزج نم أضيأ جرخيو هب نورجتو سانلا هعيجيو اوهلاب

 نراكو هنم دوجا طول رحب نم جر ختست أم نكلو يتاللارئا

 ليلا نم ممأتوم ماسجأ ظفح يق هنولمعتسي نييرصملا ءامزق

 ندعملا اذهو ماتوم اهيف نوفلي مث شاق نم اعطق هيف نوسمغيف

 اعيش هنم 000 ل ليسو ا أضيأ دج 0



 ا

 ديب خيشلا نب نبأ دعا لكألا ادعو اعيج ا

 3 سفن يف نراكو بوقعي ةفرغ ىلع افطعنا مث اجرخو بوقعي
 زاغلا ىلع رك ناك نيح اجاوغلا نم ب اموالك عا

 1 ١ يلابب رطخ بوقعيل هب حابصتسد“ د ينبت هجرت

 رصمبت يك نيح هقيار يفاف نفسلا هب لطت يذلا راقلا نع اجاوفلا

 0 00 ءيش يل نم فرعا ال يبكلو

 نم جرختست ةيجتأر أو نارطقلا نا بوقعي لاف
 ََلَص 42 عأوت 0 وهو ضرالا نم هنأف راقلا ادعام رهتلا

 ثلصو اذا 000 الاف كلذ نبب عونو عئام عونو
 كللتو ةرارح ىندأ هنعويل ينحف ريخالا اماو نايلغلا ةجردل ةرارحلا

 روج اذاف يفدعم تيز هل لاي تبز اهنم جرحي اهعاوناب ةداملا

 ةرات ديعصتلا دعب يتب امو هب حابصتسالل 0 اي راص اص هديعضت

 كلبل يعونلا لقتلاو ةنيل ةجزل ةدام نوكي ةراتو ةيمحن ةدام نوكي

 هرداظ ىلخ اف هننم عمجا اذ كلاذلو ءاللا قف نفر د
 رانلا لع ضرعلا دنع الإ رواش است بيش اارخ ل

 رانلا هلكات لب دامر هل فلخ اذن ال قرحأ اذأ هنأ هصاوخ نمو

 هذهو هصاوخ دسغفن الو همأسم ْق ءاملا لخديال هنم دماختأو هعيجج

 عزو ءاملا يف بوذت الو ةنينتبرتلا تيزو لءوكلا يف بوذت داوم

 يأ أ روؤصلا تاقبط نبي تروكم ينكرب :ردعملا اذهنأ م ضع

 تيربكلا نداعم رم ابيرق بلاغلا يف نوكيو ايدق تنّوكت



 الدان

 )ع ١11 ةرماسملا

 راقلا

 0 0 يف يشل نم اجاوخلا نذأتسا من

 دلو هيلع لذدف ةليللا كلن مني م كلو 2 رفو 0

 دلبلا جراخ نوكن نا ةدوأو 3 ةماق الا تيبس دق ينباي لاقف

 هل لاقف لوم اذاف 00 اذه يف اجإونخملا عم تللكت دقو

 مكياع قشيف !ديعن لحم نوكي د نأ ىثخأ امنا تيأر ام يأرلا هدلو

 كلذ عمو عوبسالا يف موي ًالاوه نا هل لاقف سردلا ىلا روضحلا

 كانه انهقا انمش ناف ةيلكلاب ناكملا اذه نع هرظن اجاوخلا فرصي مل
 قفتن ل لاقف كلذ نوكي يتم هدلو هل لاقف انه انيتا انعش تاو
 نأ ىلع نوقغنم انال رع وكي هنأ يبظ ىلع بلغيو تفو ىلع هيف

 مثلا نبا ىأرف تابنلا نائب يلا مويلا اذه رهظ دعب بهذن
 نا ىلا بوقعي عم جرخا نا يل نذأتا هدلاول لاق اعسإو تفولا
 ادجوف ةدئاملا ناكم الخدو اماق مث عنام ال هل لاقف تقولا ءيبي
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 منيب ضغابملاو لشنلا لصح يناثلا ندهتابو لامإو لعلا رثك
 ايازملاب لوالا صصخق موكحمو م اح نييسق ىلع ةمالا ثراصو

 هب يناثلا مسنلا قاسنإو تاوهشلاو ضارغالا ليصحتو بترلإو
 داك ىتح فرشلا ايازم نع جيردنلاب دربتو رهتلاو لذلا قيرط
 نوكي نأ ريغ نم هكلام 7-0 - ناويحلاب ىت 7

 ام ناتشف رقيقنلا بابسا ربكا كلذ نأ دحأ كشي الو رايئخا هل

 مولعلا هيف ترثك و رئاصبل أهنم 6 تبع | نامز نيب

 مالسالا لهأ ضغابتو ماكحالا هيف تلطعت .:رامزو فراغملاو

 يف مالكلاو موسرلا الا ماكحالا نم ”قبي لو مولعلا هيف تسردنإو
 ديقي ال نال هياب علو ليوط نمل اذا
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 راسف ةمئتالا بولق قرفه ماقبط تقرفتو ةمالا نيب فالتثالا

 كلذ بجواف هتورث تابجوم مهم لك كرتو هندح ىلع قيرف لك

 مخيب لصح عيطلا نم مثكاربك لخاد ابو مفعضو عيمجلا رتف

 نللا كاذ ذأ ريظو نامرحلاو دساختلا رثكو ناددغلاو غابت
 نييسامعلا نمز يف 5- وبظ ءادتبأ نأ نظأو ديدجلا يمالسالا

 "ب قمرنما هنا بقللألو نومأملا ةفالخي هئادنبا نييعت نكميو

 ةيمالسالا ةمالا فارشا ىلع ثرمإو ةيلعلا بصاخلا مدلق مث كيلاملا

 ىلارمالا ديسوت كلذ يفو دقعلاو لحلا باكا مه كيلاملا ناكف

 فنريي دعابنلاو روفنلا ثدحن ءامركلا روما ءابغسلا ةيلوتو هلهأ ريغ

 اهسنن ةفالخلا ىلع |ىدعت ىتح كيلاملا ةكوش تيوق مث سانلا

 ماكحالا ترقحإو ةيمالسالا ةلكلا تفئفتو اهتلازا كللذ بجوتساف

 ايازملا نم هل ن ناك ام دنقل هلهأ لقو رقهتنلا يف معلا ذخاف ةيعرشلا

 هل ةربخ ال نم ميدقتو ةّئالا نم لضفلا لاجر اي ا

 هتروص ريغب ينالسالا ندمت ار وصتو ةمالا لاوحأ ريبدتب الو عرشل ب

 ربكا اه نيذللا لدعلاو ملعلا ىلع اسسءعوم ناك هلصا ناف ةيلصالا

 نيدلا ٌتاعد

 دابعلاربقو لظلاو يف غبلا هساسأف همأقم ماق يذلا ندمتلا امأو

 ا رايتخالاو ىضرلاب ةمالا فئاوط عاتتجا ناك لوالا ندمتابف
 ليلج نم دارفالاو عيمجلا عت ينلا دئاونل زينلا هك هم رست تناك.

 ىت> جيردنلاب وبي ناكف عبطلاب هيلا ةبذجنم شانلا تناكق ريقحو
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 مهيار نيقفاخنا ِق لعات

 ةلييس ف نئسلا اودجو هليصحت يف ساللا بغر ماعلاو صاخلا

 لل ترانتسإو ةربانم عاقبلا عيمج ُْك 00 3 تعسأ ىتح

 ارصاق نكي ( هترثكي ذ 5 شاع 0 دابعلا رئاصب

 عيمج ىلا كلذ ىدعت لب. ةيبرعلا نونفلاو ةيعرشلا ماكحالا ىلع

 لذبدقف دالبلاو راطقالا راعو دانعلا حلاصم مول هتفرعم مزلت 8

 ًالضفف ىتش نونف يفبتكلارافسا لوفلاو لع لك يف دهجا ءافلعلا

 ةراعلاو ةراجت ]و خيرانلاو ةحالملاو ةحالفلا نف يف ةريثك تافلءوم

 كلذ ريغو ةضايرلاو ةفلفلاو ةمكحلاو بطلإو ةعوندلا عئانصلاو
 سانلا نب ءاملعلا ناكف لهاجلا هب يذتبيو ماعلا هب نيعتس م

 كلذ ب بسو اهتاجرارئاس لع اهراونأ تعبت كاسلا ف ةلفالا |

 اهنكوش تيوقو ةمالا ةوق تدازف عاقبلا عيج يف عابطلا تنلأت
 كلذ ببس امو اهعورث 7 هاد عاست | 500 ١ :ناكو

 نم مهطاوب ةمالسو ةعيرشلا نون ىلع مم اكحا ماكحل أ ءانب الأ

 0 0 قبلا الأ 1 4 فاسأل اغا

 ١ 7 ربك 1 جاجرعالا قيرط 1 8
 2 تمرصت مةاوهش يلا عرشلا ماكحا نع |وداحو ةدسافلا

|] 
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 اتلسو انلخ 0 00 ا ةمألا هزف 1 ال ءاناذإ كك 5 .

 فاسلا هيلع ناك ام [وكرت ماف ةمالا هذه فلخ نم مالا هيلع
 هلك كذا أوذبنف ابعفن هيف أوف يعسلاو ةمالا ءاضم رع

 اولمحو تابجإو وح اشإو | شم وعبتاو م روح ه هأآرو ا دايللا اول 1 فشلا نأ

 0 ةمئالا ٠ ناف نوبغشي م 0 مثولعشو نوقبطي ال |

 نملص .لص اذا ذا حراوبللا ةيسنلاب بلقلاك وأ ديلا تا

 00 أ نيفراص فلسلا ن ناك دقو د تدسف دشف

 ناك 1 جنرفلا كلذكو مماعفأو ملاوقا يق مع نودي أوناكف ةيموهل |

 و عئانصلاو مولعلا ميف ثربظ ةفصلا كلدب مثءواسةور
 عضاولا كا 02 ىدح مريخ 1

 اردبد كبد ندامللا نا كر 7 نم نيضاملا
 نيب محلا ىلوتي ال ناكو نامئالا ةلك ءالعإو نيدلا ةرصن الأ ل
 00 3 انلا

 اريدض 1 هيل 5 دو هلق 1 نرف فلك 3 نيذلا مث
 ةيعرشلا ماكحاا تناد ك1 ذا: امز الرا هلهاو ملعلا 0 0

 اهيلذالا لجو لقاهف 1 ايلا روظنللا يف ةفاكلا نيب
 مهتعاط هللا بجوا نيذلا رمالا اولوا مث ةقيقحلا يف ءافلعلا ناكف
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 )١1١( ةرماسملا

 مالسالا يف فلخنإو .مفلسلا

 ةيلكلاب فراعملا هذه برعلا ىسانت فيك نالا ىردي ال نكلو

 تح ممورح يف اهدئاف: اولط نأ دعب مدالب يف السل ارز
 تيلف بجملا لطب ببسلا رظاذا [ولاق دقو اهيف اوننفتو جرفلا اهلع
 مهدالب ببسلا ن ١ انلق ناف برعلا دالب يف اهرجث ببس ام يرعش

 تايسإبا كاملا ناك ملال از مب لوقت روصقو
 اهطاح ىلع ايف اهتاوهو مهضر ١ ةعيبطريغت انلق نأو ةحامملاو ةعاربلا
 )ل هيلع تناك ام ىلع يف معاداعو مهيناوق ربغت انلق نإو اريغتي مل

 نم هب دوت تناك ءوند لخمت مل ضرالا ناف أضيإو 'يث اهم ريغني
 رعب يع لوب ل هيرو اييررغ ف ملا كلا ٠١
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 نورخاملا كردأ مو لئاضفو لضاوف نم هلل م علا لاق
 قمتسا دقو جو ّج نمو دجو دج نفف لئاوالا هكردت ملام

 دقتلا نم أولان ثيح ليثالا دجلا اوكردإو ليما ءانثلا خرفلا

 تناك دف كلذ نم برقي ام نيمدقنلا نكرر وك ني أول انام

 تايفيكب ودعلا ىلا اهلسرت 1 طننلا نمربدت مهرح يف برعلا
 اهقرجيف ودعلا بكارم لصي ىتح ءاملا قوف جي ناك ام اهنم ةفلتخم
 نكاما ىلع ةمولعم تانوأ يف طقسيو رحل يف دعصي ناك ام اهنمو
 ةلوظم بنك يف روكاذم وهام كلذ ريغو ةمولعم

 ججرفلا ناك اهب ودعلا لهجو تاينبكلا هذط مهتفرعم نمو

 برح ف لصح آى مام اومزهنأ ام اريثكو مور 2 موب أمي

 اهريغو بيلصلا



 0-0 اا ا

 عاقبلا عيج يف ترشقنإو
 اليدنق ارلمعتس تسأ م وهو اديزح 5 مويلا اوعرتخا دقو :

 نع وكي لب هيف ليه ا 'نأنالا مزاوللا ميدل ايس ١
 _ < سهغت ةوفقسا وأ َّ ةعظتكا 0 يذ هيف مسج عضوب ةليقلا

 دعاصتي يذلا تيزأا 3 نع الدبف 0 يفدءملا زاغلا

 نه لصامحلا زاغلل قارتحالا نوكي ةييركلا ٌحاورلاو ناخدلا هنم

 00 ةرخجبالا نم 00 رورب هناف تويزلا هذه

 نجي لليسار ل يضر ةلتشلا
 نم اكزج نيعست نم بكرم ليدننلا يف نوكي يذلازاغلاو

 تاقبط يف هلاعتسا داد رم ةرشعو ا نا

 كلذبو ةدحإو ةروسام هليصوتل يفكيو هيف ريض ال اهعيجج لزنملا

 رابلا ىلع لوصملا نانا لك ىلع لهتوررتملابسل
 ليلق نبا

 دقف ان رنراكلاو ءايلهلا ثاحبا تارث تناك فيك رظناف

 ةدالل نم كلذو امرع سانلا اه يصف ةجج دتازف ا
 يتلا عئانصلاو رومالا عيج كترضحل ركذا ل ينا ىلع ةيطفنلا

 يرشبلاعونلا عيمج ىلعف لوطي كلذ حرش نال ةداملا هذه اخدت

 مت ثيح ءاملعلا ءالوه ددع :دايز بلطب ةعارضلا فكأ عفري نأ

 نإ ليف هم امور نك ئفلا اولا ربقفلا عتْم ةيريخلا طلاعأ نم

 تامولعملا ةرتاذ تعستا هتطساوب يذلا عارتخالا تالذ



 ا
 البا ةلمشللا سرابللاو ثابللاو ةيندعم تويز تيمس ةمولعم عاقب
 دصفلاو بيكرتلا يف فلدخت ل. ةيتابل!تويزلل ةلمعتسملا للعتسي
 داوملا كلت .رم ةلصاحلا ةرخبالا فت هلك كلذ ن

 0 0 دلل اع ير ايا ل
 او تالا راعلاوا الطفل تيزا لش. نيخوا لكل راقلارا
 عيج موكل كلو انيق الأ هن مصتسي ال ثيحب ةصوصخم ليدانق

 ةعرسب بهتلت ةرارش ىندابو رياطنلاو رختلا ةعيرس تويزلا هذه

 ا درب ردح اد اتكو رزاملا نير ال نات ناك
 آلا اهبيصت فلا ضرالا نم لوزت الو ةهيرك تاور اطو ةدييك
 ه0 | اطشا» نأ لع [ولادسا هبابسالا كللعف"  ليوط قمرا داعب

 آا0 مايتتسألل اوعرتخاو قفوا طلخ ريغي نم يف اك تؤيزلا
 كلذ 3 يي لطلا رطردلا هلام اه انف اهون ا ليات
 ىآذ راكم نما دارملا كللت : لقت يفزارت>الاو ظفحتلا مانت مزليف

 اهاعتسا لاح يفو

 ” لهل فا انيزاع اعراض ةدشو اهرعش صخر ببشاو

 ردق علب ىتحريتفلاو ينغلا اهلمعتساف فايرالا ةهج يف امس نالا
 ةسمخو _:ريفلا نيسهحو ةيناثو ةئافامو 0 ةنس هنم جرختسملا

 لل راك ين | رانالا ادع 00 دقو تارتيلل نم ًانويلم اير

 دؤقو قف بيراجت كا يح اذإوا ارث ديس | جر تسل

 انراو دينار امكان هم يرد مهلا لدهاج تاروبللا

0 



 كن

 هينج فلا نيعبرأو ةعبرا وحن اهيلع فرص
 تاكرشاأ ددع غلب نيسمخو ةسهخو ةئافاثو فلا ةنس قو

 ىنعأ تالالا أو لماعملا يف فرصنملا رادقمو ةنام ةنيدملا يف ةدهعنلا

 هينج فلا بسير معو ةئاقزانرم ايرفاتاكرشلا هذه لاش لاز
 هذجأعااط ةيلثلاب ايسسركملا ب :بمكملا رك نط

 غلبو ةنس نوسمخ مازتلالا ةدمو نيثالث يلاهالل ةبسنلابو ةموكحلا

 0 ةنالث ةرمكتيرق 1 2 ا/ةنس فاراغلا نم رحنا را
 :كيهروسكو فلا ةئاتسو نانويلماهبف قرتحإو بمعكم رتم
 90 جالا الل بأ بؤر مث

 فداصف نيموي ذنم بوقعي عم تجرخ دق رويل ١ نبا لاقق

 اره نأ بسب هدجوز عمرجاشنب ناك باوبلا نأ اوخد تقو
 بوقعي تأسف اهانيغق ةييرك ةحئار اهم ةعساذف ةجاجر تال
 م ينال ةرابحلا هذه عمن مها ملف يفدعما تير ةحئار يف لاق
 ةييرختسملا ثويزلا وه هقرعا يذلاو هنم ال يندعم تيزب عمسا
 هكاوفلإو رازبالاو تاتابنلا نم

 هس بيرق دهع نم سانلا ضعب لمعتسا اجاوخلا لاقف
 طل نم اهوذختا اتويز اهوجنو تاقيروفلاو .شّرولاو لزاخلا

 هيا ايلعتسإز) ضرع رورتو ةيثك تلتابلا تدر
 طفنلإو زاغلا نم ةذخت اتوبز

 نم ضرالا فوج نم ةجراخ اهلك داوم هذه ثناك ثيحو
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 0 ضم نم أرتيل نورشعو ةينامو ةئام كلذ نم لصحيو
 الف ءاوملا هيلا لصي ال ن 000 ىف ةحصلاب رضملا

 000 يدر اوه يل يا

 نك امان الو ةئيضلا 0 0 2 لبعتشي ال ا 1 0

 ءاوملا ةريثكلا نكامالاو نيتاسبلا يف لبعتسي لب مونلإو سولجا
 ةدسب ءاوملاب زاغلا طلنخا قه هنأ ىلع ةبرحتاب اولدتسأ دقو

 نا دب الف اهريغوا ةعمنك ببهتلم مسج ناكملا يف ناكو ةمولعم

 ىثخي ةديدش ةعقرفو "يود هل نوكيو بابتلا * اوهلا يف لصحي

 هنم كلذ لوصح لم نكل هنم اًييرق ناك نم ىلع ررضلا هنم
 صلو رك رت حا نم رثكاز زاغلا نع ءاوملا داز اذأ

 | ءاولل نم تارم سم هرزفب طااخا اغلا نم اح نأ ضرف
 دامني هلو هنم ىنخي الف فصنو ةره رشكع را ىلا 501

 ةماقالاف بهتلا اليلفا 9 كلذ نع دأز ىقمو بايتلالا اذه هنع

 نركب 00 ا نا 0 راكلا انفال

 دقتملاك ةدقمملا 0 0 نأ ةعمش ليدنف اهب ناكو

 هبف هنحتارب سجا ناكم يف لوخدلا يغبني ال كلذكو هوحتو
 ةئافامو هرقل ةينازي راف ةنيءلم 2 تابنللا ددع ناكو لاق 9

 ةبنل نيعبسو ىدحإو ةئايعبسو فلا رشع ةثالث نيعبرإو ةيناثو



 ا؟41

 راغلا نزخ ةلدلم مالا ال لاق 3 ةلصنم 0 امضعبب

 عرف وأ سوناف لك مامأ تاراحلاب ةدوجوملا ريساوملا يف نولعبو

 زاغلا عيزوتا صاصرلا نرم ةقيقر ريساوم اهنم جرخب اقورخ
 نعزاغلا عنم نكي ثيحب 10 تايفنح كاهو ةراح 17

 اودارا ىتم اهيلأ هلاصيأ وأ ةحوصخم ةهيج

 ةريثك تايلعو تاسارتحا ىلا جاد هجارختسا نأ ةقيقتملا يفف

 ةهيرك ةحئأر هيف 0 وفصي ال كلذ عمو ةعسإو في راصمو

 ضرالا ُْك ةنوفدملا ريسأو اا طابترا لحم يف لصحي أم اًرينكو

 ةنالث ردق اهيف صوغيو ضرالا يفرشتنيو زاغلا جرخش سفنت
 ةببرقل ارابالو نويعلا ءام دسفيو تابنلاو راخثالا ةايح رضيفرانمأ

 نم ثيستكاأ ضرالا نب 0 0 تالا كلت ماك ديرأ اذأو

 لاك يح لع رفكيو < لق ةدسلبف تي انارة

 بيدارسل أونضيحارملا يرات ا 9 رق ريان ايحإو ةسوبيو ةبوطر ضرالأ

 توببلا الي ىتح رمتسا ايف لخدو سفن اداف تويبلا يف ةلخادلا

 اهلهاب رضيف نكأسلا ىلا دعصي مث اهريغو تابصقلا ذفانم نم

 ريش ترعلا لذادٌق هعببز هن :تايفنح ماكحا نوكت 0 اريكو ١

 الحان رضبف فرغلا ايف رشي وراسل عد الف ىلا

 ةعاسلا يف قرخت هنم ةدحاو.' ةليتفلا نأ ىلع ةبرعغا تلد ىنو

 نيتئام قارتحا ا دلو اوبل نيسوحو ةيناعو 0 ةدحاولا

 سننالا ةأيح حوقتل مراللا نيك نم ارتيل نيثالثو ةعبرإو

1 
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 ام بلج اهيلع لبهسو نالا مدقتلا يف رصم تذخأ ثيحو

 ا ال ىح كلذ لص#ي بيرق نعف ارجو ارب كلذل مزلي

 قرف ةيوابوروالا دالبلا نيبو اهنيب
 00 امأ هليصحت ناسنا لك نكبب له :عشلا لاقف

 اذا كلذ هنكي ناسنا 0 اجاوخلا لاق عملو ثويزلاك

 كللذ ُِق كلو هتالأو را لصحتو هريضحت 0 بق

 نيرددقم ءاكرشل كلذ 7 ناب ةداعغْلا 0-5 اذلو ةدقأر 53-3

 اردق ملل ةموكحل أ لمجتو ةموكحلا نم رماب ةمولعم ةدم هب نودبعتي

 زلت كرما ةصاخماو ةماعلا قرطلا يف هعيزوت ىلع مولعم
 ا او لاعتسالل اهناض م كي 1 [ظورش مهلع
 ثا 0 1 2 نم هجرخت-“ ابوروأ عيمجو ةمع ةعصلاب ررض هنع

 داوملاو تويزلاو نهدلاو بشفملا هريغ نم هجارختما نكي نك

 01 يع رع لسام كندر عيصلاك ةييتئارلا
 رهزلا ديدحلا نم 2 اننا 0 ١م هريضخت

 لييباهرخا ىلا ءالمئ الو نيرتم وأ فصنو رتم وحن ةدحاولا لوط
 كم اذس دنت مث اهم يت ايف زاغلا عيبتل خراف هزج اهنم ىتي
 ةرارحلا ند خابت ىتح هيلع دقوبو ال ةدوصخ نارفأ ُْق عضو 7

 هعمو روكذملا زافلا هيف راخي مفلا نم لصفنبف ةيولطملا ةجردلا
 ةدوربلا ةيدتسم ديدحلا نم بيبان يف دعصيف ىرخا تازاغ

 ةرييك قيدانص يف لعجب مث هعم ةدوجوملا ةينارطقلا داوملا نم وفصيف
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 اينردو ةريتسمل رح (ذرا يلاصلا ن حاولا ”اقيلف ىلإ 0١
 تازاغلا ضعب نم صاختاو اهنم زاغلا رب نأ لجال 'ينْط دق ريج
 دعملا زاغلا نزخ هقوف يذلا ءاملا ضوح يف هر ورعو هب ةجزتملا

 نوكيو ناكمالا ردق ىلع تازاغلا يقاب نم صاخ# فرصلل
 يذلا وهو كوكلاب هزاغ ذخا يذلا مهلا نومسيو لاعتسالل احلاص
 نودادحلا هلعتسي

 حاشا نم. ةناوطصا وا "نسوفان نع ةرابع زوم دلل
 ثيحب 5-5 هيف عضوتو صودا ةفس ةعس ردق هتعس رعق ثاذ

 ةيلاخ تناك اذإو هرعق ةهج ىلا اهو ضوحا ىلعا ىلا اهرعق 3 ١
 0 أهرعق رو ضوحلا يق ابعيمج ةسووخم تناك اغلا ن

 نكلو اًميشف اًنيش عفترت زاغلا اهيف لخد اكو ءاملاب ىظغم 0

 ةطساوب هصقنو زاغلا دايدزأ دنع طوبهلإو دوعصلا يف نزاوتم رادقب
 يسأر هاجتا يف ةمظنتم اطوبهو !ًدوعص هتاكرح نوكت ثيح لاه
 فرعي . دادحلا اط لاقي هلا داربالا بيبا لدم دنعو ط١

 كيان انين اق النمر ةظحل لك زاغلا نم لصاخلا رادقم اهب

 ردق ةفرعم نكب ةقيرطلا ءذهبو فرصنلا ردق اهب فرعي فرصلا

 خم لك يف الار فرص 0١
 دلبلا تاقرط يف هعيزوت 0 ركذ دقو

 ةيكحم رهزلا ديدحلا نم ريسأوم عضو يشثو ةنسح ةيفيك اهعراوشو
 همه راو كلو اهرعاظ نراك نرجو طرا
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 | ةداملا هذهب مريغو نويوايكلا لغتت
 بشخلا نم هجرختساف يواسنر ذ ماع ربظ 180١ ةنس يو

 يذلا وهو داوملا نم هريغو نارطف نم بشفملا نم 0 اع ًالضف

 ةمسدلا داوملاو توبزلا نمو يره رف | ممثلا نم هجارفتسا قيرط نيب

 ىتشرإلا رم رارق ىضتقب 7 0 فلا ةنس يقو
 زاغلاي ةردنول يف حابصتسالا يف ةيواسف ةعامجل 0 يزيلكت الا

 ةئاماثو فلا ةنس يف ةكرشلا هذه لها تدارإو اهيف هودقواف

 كلذ ىلا اوباحي مف زيراب ةنيدم يف هداقيأ مزتلت نأ رشع ةتسو

 1 اراك هيلع دما: 90 7 : و

 اذ ايا لهمممملا لب انذالب «عناد الا ىلا انا جشلا ناقف
 ةريهشلا تويبلأ بابرأ 36 ثويبلا يف عمنل إو 1
 ةليوطلا ةراحاب ةثالث وأ نيليدنق دوجو ردنيو ماو اوبا ىلع ليدانق

 عينج ىلع ليدانق عضوب هيببلا ةيطبفلا نم لصحي ام اريثكو
 جرختو ليللاب "دج نوراملا لقي اذهبو أهرمأ ع سي الف تويبلا
 اهراكوأ نم 0 صوصللا

 رصمب زاغلاب حابصتسالا لبعتسي نأ كشوي اجاونلا لاقف

 انازيزعب كلذ امو ايورواب وه كارل ا دالب , :رم اهريغبو

 هريغ نم لقا.هنإ تللع اذا اصوصخ هل ةءركحلا ظفبت ىلع فقوت

 عسنلو ةكرحلا رخكت هببسإ لعلو رون هنم رثكاو انو افرصم
 داسنلا لهإو.صوتللا لفثو. نامل .لصحيو ةزرثلا



 ارش

 مارلي ةموكحلا رمأوأ ترردضف زيراب ةنيدج قئارحلا تددعتو هنأبراو
 0 كييبابشلا ىلعو معوبب باوبا ىلع ليدامق قيلعت يلادالا

 ةءرأو ةناسخو فقلا ةنس ىلا كلذ رقساو عراوشلا ىلع ةلطلا
 0 رم اوف عراوشلاو تار احل يف ليدانقلا لدن لفعل ناس

 ف رورلأ 0 رمالا ردصو نهدلا عشب سيناوف اهلع بسشخ

 00 ربغب اليل عراوشلا

 نم قرطلا 11 اص نيثالثو ةيناّمو ةئامعب سو فل أ ةنس 2 9

 ةعسنو ةئاعبسو فلأ ةنس قو يلاهالا ىلع ن ناك نأ ١١د ةميكشلا

 نم تاهج ضعب لزت مو تيز نهدلا عمش 1 لعج نيناثو
 ةليتف هيف عضوبل 1 جعااصملا نم 0 نالا ىلا هليعتست ايوروأ

 را هيف عضوب 07 انهو ةدحأو

 فرظ يف تيزلأ نم دح ١١ ةليتفلا هةر امردسلا

 نيحابضم لك نيبام ْن 0 مر فصلو تامارج ةينام دجوف ةعاس

 هي ةركفلا لصحت لو دج ًاليلق كاذ ذأ رونلا ناكف رتم ةئام

 ةيدالم نيناثو تسو ةئاكسو فلا ةنس يف الأ هناش يف كبل و زاغلا

 ديلا نم لاخلا راما نا ىدازراب لا نم لجو نا هي
 0 ناو دقثأ بهلل ضرعو 6 فرظ يف عيجت اذا ةيمانلا

 اج را ىلا هلوق ىلا دحا تفنلي ل نكلو نيهارب هاوعد ىلع

 نع ًاضوع حابصتسالا 2 هلاعتسأ ةيفيك حرشو يزيلكنالا اقويو
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 نك لخد مهم ءماقأ لح ىلا اولصو ايلف كلذب قلعتي ام ضعب

 ةذعاكلاب ناكو 1 لكلا راضحاب مداخ/ا بونقعي رمإو هناكم

 و ةفيطل موسر هيلعو ىثوملا رولبلاب ةاطغم طئاحلأ يف جيااصم

 نعي يشلا نبا ناكف فيظنلا ضيبالا عمشلاك روص جيئاصملا كلت
 اهيلارظنلا

 يذلا عيشلا قارتحا مدع نم بهعتت كلعل اجاوخلا لاقف

 مل هلاح ىلع وهو نالا ىلا تسلج نيح نم ينال معن لاقف هأرت

 نم ضيبأ رح وهو صقتب فيك لاقف ءيث هنم صقني
 رادلا .ارلمتسا ا. .نيانلا نا لاق مث نسرالو .مارلا عونا
 اديلتاو ققنورلل أمهنت ةئيطا هذه اوعرتخا موي لخاد

 يلا عوبشلا هذهف نم لاعتسا لبق نم ناقل 0 ١

 00 توبيبلأ ةملخو 0 يق ري زافلاو ةفوجم راجت

 ينئاموحني نالأ لبقو اهارت فا ١ سيناوفلا تاراختا 00
 ايندلا ندم نم اهريفك ةيوابوروالا رايدلا ندم عينج تناك نس

 ضعل دجوي 9 كانه ام ةياغو جيباصملا ةلق نم اليل ةلظم

 رورملا عطقي ناكو و ةدعابتم ت :راراحلا ضعب باوبإ ىلع ليدانق

 دك نلاب تاككب نلللا نب نعامرخ ديل رطل نب
 أب عقي ناك ام اريثكو اهيلا ةنايخلا لها يديا دادتمال ةضرع

 بلسلإو لشن
 رشلارثك ةيداليم نيرشعو ةعبرإو ةثادسمخو فلا ةنس يق مث



 |"؟؟ه

 ةليتف ىرا ىلعل رونلا لالخ يف لماتإو ائوض ةدش نم بجتاف

 عطسي اًرونو عمي 0 الف

 نم ًانيز سيل راغلا نال نظن اك نمالا نيل اجناوخلا (كافف

 نع ةرابع وهو هل نول الو ]وهلا نم فخا ةدام وه:لب تونزلا
 هلو نيركملا نيجوردالاب نويوابكلا هيمسيو نوب كو ٍنيجوردأ

 صاصرلا ريساوم نرم ضرالا تراجم هلاروباو 2 نولعت
 ةّئاق اهارت يتلا دينعلا كلتو نيعم نثن تاهل ىلا خويك وو
 قب ضرالا تحت يفلا ةروسأملاب لصتم اهفيوجتو ةفّي قرطلا لع

 هيف ربدي يذلا لخلا كلذب ةلصتم ةزر واللا كللتو قيرطلا و

 مهديابو دبعلا كلت ىلع ةمّدختا ترم ليللا لخد اذاف زاغلا

 زاغلل ةسباحلا ديعلا العاب يتلا تايفنحلا نوجتفمف ران نم لغش
 فيول ايلعلا ةياهنلا ة دوجولا بقتلا قوف ةلعشلا نؤغضيف

 راهنلا هاج اذاف ءيضيو 0 الاىفغ سونافلاب ىطخملا دوهغلا

 ءوضلا عطقيف ةيفنحلا لغ 3 لغتي دراولا |وعطق

 وي را دكان ول اذه نا نيشلا نبا لاق
 نم عونل مسأ زاغل نأ رطب م ةياغو 00

 اولا هيبش ول اوه هنا ثيحنو تويزلا لاعتسا لنسب تويزلا
 هب أوعفتت أو كلذ أوفرع 2

 كل نيبأس لوزنلا نم اورق دق اراك اجلا هل لاف



 شاك

 لبق قلخلا فانصإو تابرعلا !وأر مخال ةينقو بابسال ةنيزم
 0 كلذ لصحب ا اهب اوّرم يأ تاقرطلا عيمج يق ربدتو

 رييشلا ركذت راهنلا وصب هلاصتإو ءوضا ا,ةرثك ن مو وس ]وس

 وهو هب لغتف تيبرطش
 ( ران هل سيل رنكلا ليلو

 لاجر دحا كب هعافرل ةفكلا هذه لاقو اجاوخلا مسبتف

 ةؤيسن امم يل عقو دقو هنلحر 0 سرد

 فصو هي بنطاو الهأو زيراب 26 نم اهيف رثكا دق 0

 لوح عترو ندندي مل هنا الا نّدلا لوح فاطو اهاجرو اهءاسن

 نم اهتاي مل هنظإو مانللا ىليل هجو نع عفر امو ماحو ىبحلا كاذ

 هركذ ام عيمبش كللذ عمواهماقت ن نع ا هفصو دنع هل فنك الو اهباوبأ

 قو ةنس نيالث و 000 هتقو نم ىضفمو نالاربغت دق هآرو

 قلخلا لاعا يف رهظو ادئاز امدقت عئانصلاو مولعلا تمدنتث ةدملا هذه
 ثقو يفف اهتورث ةرئاد تعسنإو اهنآش كلذب لصف ةديفملا جاتتلا

 تناك يلا قرطلا نا الا الرعتسم ًالثم زاغلا ناك كب هعافر

 نم لصح امو .زالا يف 5 نكت مل هجارفتسإو هلاوعتسا يف ةيراج
 اك يلا تارضللا نم اريثك لازإ 0 تانيسمتلا

 غب ذخأ ءيش لك اذكهو كاذ ذا هئافص مدع نم سانلل لصحت

 نسحتل او مدقتلا
 تيزلا نم جلاصملا هذه نأ يلابب رطخي ناك ذشلا نبا لاقف
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 تابن عفن ناك نأ دعبو لبق نم اهب نكت لل عاقب يف اهنم ريثك
 اهريغلو اهل اماع راص اهبلع اروصقم ةهج لك

 معلطن كانهو عنام أرطينل نأ تاتابنلا ةنج ىلا !دغ هجوئتسو

 1 ءاشناب ةي رواسنرفلا ارغلا ة هوك ت تنها دقف ةنلدخلل اهسانجأ يلع

 قرط "اال 2 هيلا جاني ام لك هيف تعمجو مظعلا ن :اتسيلا

 اذهجشلا نسحتساف لمعلا ىلع للعلا اوقبطيل دارا نأ. ملعتلاو ملعتلا
 تعج لب كلذ ىلع رصنقت لو اجاوخلا لاقف 5 نم 00

 ربطلاو نراوبحلا نم ضرالا هجو ىلع دجو عون لك نم اضي
 1 كا احلا 3 3 تارشحاو 1
 برطاف لعلا ىلع ملعلا يعيبط , 0 11 جطيل كلذ

 ةغحلا كلت ىلا هعه 0 هتبع 0 عنصلا اذه نيشلا

 لخادوه لهل حلا اذ ع اذيذك تا و َكِللٌزُب 7 0

 انراد نم 0 0 زيراب يف وه اجاوخما 7 اهجراخ
 ةنيدملا بأوب أوب ا 3 لوخدلا دا ارا نمل زفه هباوبأو

 عاصملاب ةّيضم 10 0 أودجوف بورغلا دللعل مطوخد 8

 ببس رطاخلا حرشيو رظانلا رسب نسح رظنم اط ناكف اهب ةدقوملا

 ىلع اعضوو عياصملا فافطصإو 1 و ىلا ماظننا

 فالدخأو راونالا 0 قوطل 7 ىلرالا

 ةنيدملا نا هدلوو خيل ربظي ناكف ةراختلا لاحمو قاوسالاك تاهجما
 ا



 أ

 501 انو روي كلا اذه يف ل ثدي ةرث لك ايفو
 ثداوحب ينثدحت اهنا يل لبخي راجششالا هذه طنسو تنك ىتم يفلال هريغ
 ا” طرللاك ةيلخأ راالا اهب ىرا نيحو ةيضاللا مايألا

 يسفن يف دجأو العو لج ىتلاخت اهل ظعت يلق دادز .اهريغو روح او

 اليزج (ارشنا
 ىرت ال اًدج عاونالا ةريثك ؟راجنا انريس ءانثا يف تيأر من

 لااقف اهضعب نع الأ ىلدني ملف بوعي 5 تأاسق اندالب

 صاوخ ابنم عون كلو صحت ال تابنلاو رهشنا عإونا اجاوخا

 فلتختو هبسانن ضرالا نم ةبرت اهنم عون لحلو ايازمو .دئاوفو

 001 ل را اولد داما ىلا اهجايحل ف اهيا ايعاط
 ضعبو الثم صوصخم مع ةصوصخ ةهج يف الا خصل ال 1 3

 000 ارا[ مرد اذلف هوه لك فر صبأ لك
 2 ادع فيكن | ولو الإ يالا تبنتال اون | كادهو عاقب عيمج

 ال رام 0 م 8 كله ءاملا اهسمول عاونأو

 كاذ ذا ينسرغصل يفأ الأ يعيبطلا ب رادل ١ كيليرد تك نام ىف اوامللا

 لد الإ لح ضب لعالا هم لضتأا ل: هيلع 'يراضنقا معو

 اهوربظاف هرارسأ ىلع |وعلطا ىتح هيف راع اونفإو هل اوغرفت لاجر
 معلا اذه ةرئاد عسنت ملو ”مسالآ عتنلا |وعتمتو "ملا اب عفتتاف سانلل
 تاتآبن  تفدكتسا .نامزلا اذه لضافا ةيببف نامزلا اذه ينال

 تابنتسا كلذب لبسو ةيمومع حلاصم يف اهدئاوف تلعتسإو ةريثك



 ل

 رغضلا نم ةعبان هام نيع هطسو يف مظع نانننب ةهاوحو زبتكا

 ةلبل لك .نوعمنجي نايعالاو ءارمالا ندريثك انف ةفيطا ةدلب هبزقبو
 مهيلج مب الو مسي شخوتسي ال ءافرظ سانا:#و مثدحا ذتع

 هلجؤرززو بدالاو فطللاو ةتفرلا نم ةياغ ىلع لّجرلا اذهو
 هنم ريخ

 مبحاصويفايلخلا اجاوذلا ةزضخ نع انبهذ نحن يشلا كانف

 روممالا نم ةحلصلا ةذهب قلعتياماسجو دعم ةضوُلا ىلا انهجؤتو
 ةيتقزتنملا ةسواللا ف انيلع تيبترت يلا مايالا انل نيبو اديرتغو ةماعلا

 هلثم: قرن نا .لق انئمح الذ هنم انيارو مترضحخل هقوشت ال ركذو
 انقسدلخجم ايفإو راك بتوتعي ناف انع مبايغ الول سنالا ةياغ ال لصحخت

 انفلقا انف رداععم ريغ نوكأ انع'كياي نكذ اننخار و اننيغر هيفا اما
 نظا لاق .مث يدنع ام.نفعب مدنع ام لاقو اجياوخا هيلع نثاف
 0 عوجرلا ذيرتو لبقأ دق للا ناف فزا دق لحرتلا نأ

 مالظلا

 نكل اةبافلا :يف انهزنتو ربظلا ذب انزه انرتشح نك يول لاقف

 يرطلا نع لااتتلا بونتني كحل اهرخا مل انام ان
 كي. عفتزم ةناق ناكملا اذه ئه انه تنم نئتحا اجاوخلا لاقف

 قيام فا داخل بقفل: /كو ريب قفار لملف
 انزل ةباغ يف زنا |وذانغا

 ٠ ذه .نيترم ناكملا اذه ىلا .تيتأ دق جشلا لائق 5-1
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 اهكبأ يف ريطلا ليفت اك 2 هكح ىرولا ”بي نق

 ( 1١١9 ) ةرماسملا

 زاغلا رون

 يزيلكنالا اجاوخلاب اذا ثيدحلا فارطا وبذا مانيبو
 ءارف زيشلا ا يع ير | هارف نلبقا

 نيمويلا نيذي مب يدعب نأ لاف اجاوخما 0 ال لع
 ترقخلا ن ا دعب .ًالايحاص ن هءتصلخت ام مكقحو نيماع بايقك

 لجرلا اذه يأ ,ولو مترضح عم هيلا دوعلاب هتدعو و كترضحب هل

 قلخ هن ري قيرط ىلع هناف هتفرانم يلع نوممال هلككدصو
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 + هذا( نورشعو زيي دع ّئ فرض اقيسرف ةياريالم قو

 لعج رئازجلا يفو كلذ لثم تفرص لرا ةبريدم اذكو كنرف
 أ نيعبراب يتات سانلا عاكف مارج وليك عمج ىلع كنرف عبر

 هنم ةلمدم الح نيسمخ

 هيلع ىسوم زوج دقو هعاوناب دارجلا لكوي دالبلا ضعب فو
 هل 0 هنم 0 0 لكا 7

 020 00 ةشيعل ا نأ ف ارغجت 0 نوبارتسا 0 قاوس الاي

 يبرغلا د 1 وكس هنولكأي 1 ق هب راغملاو ةبعطالا نم

 2 هين )كيل رك 0 0 0

 نأ مري ا ضعب و 3 هلك ان ةدنالوه لهأو 0 هملقت

 قي قو .:نعب رالا ثراعأ عرسال موق نولعجي ن يذلا

 0 ءلع نيعبرالا

 كلذ نوبذكي نيحايسلاو ءاكدلا

 صن عراشلا "ناف انلطم هلكا ردحي انغرش يف خيشلا لاقف
 لاخلا و دكلا لإ مدلا ةمرحو دارو كلوا الأ ةنتبملا ةمرح لع

 نفس طلق الف كل لس ناكل رضا
 ناسنالا ىلعف'رشبلا | اء اهدنع فقي راسا ضو 0

 ' ملعلا مكحلا يلستل )

 اقدر ائاصبلا 7 :ركخ و1 فاول



 ا ١1

 دالبب لزن نيتسو ةعبراو ةئافاثو فلا ةنس رخآ فو
 اطوط ةسباعح ا يق هنم دهوشو اطوصخم عيمج كلهاف لاونسلا

 ةقلم ةرشع سه

 طحت هبلسل لصح نيعبرأو ةسوهحو ةئاماثو فلا ةنس قو

 فلأ ةنس يفو ميظع طخ "سنس ةدع يف .هعبتو رئازجلا دالبب

 رئازج او دالبلا ىلع مجتو ' ءارمصلا نم جرخ نيتسو ةعبرإو ةئافامو

 قرطلا عيهج تلرعتسإو م قب ل ىقىح لوصخلا عيج لكاف

 دي ملف كلذ عمو يا ىلاعالا عم ر كافل تقرفتف هنم صاقتلا

 ىح كلذ ريغ نوييذلاو  تونلاو بسعلار ءث لكاف اعيش اذه

 نم ةهج كرتي لو ابك نم اهترارم هعنق ١ ناخدلا ةرجت لكا ْ

 نيو هب ةباجلا كراك هتاومأو 5 امحاب اهاطغ دقو ا ضرألا

 ةيالولا تاهج مومع يف كلذو ةفلم نيناث وحن

 هنوديصيو نوعمنج سانلا ناك هلابو نم صلختلا لجالو

 لهأو رانلاب هنوقرحي ُُ راجثالا سوئورو ضرالا نمكابشلاب

 عفادملا تلي ةدنالوه - يو ىلاب هنودرطي نادوسلا

 صخ لك ىلع نولعجي نانوبلا ناك ةيدقلا نامزالا ينو هتلازأ يف
 هنم هن ىلأي اضوصخم اليك

 اسنارف تاي ريدم ضعبب رشع ةثالثو ةئافاثو فلأ' ةنس قو

 :كنرف فصن هضييب نم مارج ل ماكل ةمركحل ١ تلعج

 .كنرف مر ناويحلا نم ردقلا اذهب فاي نو



 ا

 نوكيو باحلاكاهقوف نوكيف هب ةاطغم رجلا يف نيحايسلا نفس
 ىهريسلا ىلع هل دعاسم ربكاو ةديعب ةفاسم رجلا قوف ادن

 علل
 شويج تلصو نيعبرإو ةيناثو ةئاعبسو فلا ةنس فو

 نعرشع ينانلا لراش شيج لطعت ىتح زيلكنالا دالب دارج
 ةباحصصلاك هتفاثك نيف يباراسيلا دالب نم اواتلب يف هترسك دعب ريسملا

 مالظب راهنلا رون ريغت دقو ريسلا نم ليخلا الو سانلا نكينت. ل
 ديدش

 داريجلا نم ةباخ تاربم دالبو دنملا دالي يف سبانلا يأر دقو
 هنأ نيحايسلا ضعب ركذو مادقا ةدع اهكمسو ةفلم نونا اطوط

 ميس نوكي ىتح نايحالا ضعب يف ةيقيرفا تاهج ضعبب رثكي
 عضو نم ناسنالا نكيني ال ثدي هب اوبنكم ربخالاو ضرالا
 مرلا ة ةرثك نم ضرالا ىلع همدق

 يللا نت نهي ا نيثالثو ةسمجو ةئاماثو فلا ةنس قو

 عورزلا كلها ىتج هني. ةيلحب هني تالا ىترلا نع زق
 عسي لو متو لخاد فلخلا تاسوبلمو نزاخما يف ام كلهأ من
 لابجلا سو'ور يلا رارفلا الأ سانلا

 دالبب ميظع طخت هنم ءاشن نيناثو ةثاعيسو فلا ةنسبيفو

 ريعشلا بجو هروذجو تابنلا داوعا يلاهالا لكآ ىتح ىشكازم

 لاجارعبو ماها ثاورا ينيذلا



 دارك

 ( 1 ت11 ةرئاتملا

 دارنا

 ثرُحلا كلها ةهبي لح اثاو ةفآ داربملا نا يلا لاق
 ريتك هانا فقتاف اناللبب تاونشلا ضب يف لح دقو لشلإَو

 ىلع ًالعج مل تلمجو هعمجل يلاهالا تجرخأ ةموكحلا نأ ىتح
 شرق هنم ةقا لك ىلع تلعجن كلذ

 لضح امو دارجملا ركذب. ةئوحشم خيرانلا بتك بوقعي لاقف
 راننلإو برعلا دالب ارح نم ربظي (ذاغ وهو بئاصملا نم هنم
 نكت ام ريتك اءؤ وا ةيفزفا ىلا هب لأ ةقرشلا جرا ناف
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 كعدص دربلا ةجر 2 كي وق ١ مو رخلل 50 مغنلا يوق

 ةعوجسم نوجتؤ انل. ةعوهسمريغأ ان هذه نوم ريكو 3

 ال هلي رعشل ثدحي رهاظ مثل اذا - مص نوحي يذلأو طق اهسجل

 نم لكو ةراحلا دالبلا يومي هسكعو ةدرابلا دالبلا لا ىوهي

 اهلكش :ميخعاز انستا لكيلا ةيحلا:تابيرهلا هذه ىلأ نا

 ايهياسال نككو ةيئيلق نوكتاهدلعو ىررالاوبرالا
 دالبلا ىلا رفاستو تاقوالا ضعب يف ءاوملا نم اهفوج الث اهلعن

 اهراضم ركذب تّدلم دقو ريك ررض ابنه لصحبو ةعساشلا
 نيعون اهنم نومدقالا فرعو ةرضاح |و ةمضاملا ناءزالا ين زم

 فرعي ربكألا وهو اهدحأ تفاغد قول فاندا .فلت ايلا

 ةئيقيرفا نم ةيبرغلا لحاوسلا يف ابلاغ 0 حايسلا دارجحلاب

 ليلق لكل ابور واب ربظي رغصالا وهو اههناثو نيصلا ل>اوس يفو

 الو ىذالا ريثك ريغ دارحلا نم عون ربظي يلارتسوالاو اكيرما يفو

 هربك ىلا هسقف ني, نب ه بلقتي ةيقيرفأب يذلاو تلك رت

 يناثلا أو مايا ةسيخب هضيب نم هجورخ دعب لوالاف راوط طا ةسخ .يف

 هذه فو مايأ,ة ب ةف سو يئانلا دعب ثلانلاو مايا ةقس لوالا دعب

 مايا ةعستب ةثلانلا دعب ةعبارلا ث الصأ ةحنج ةفحا نودن نكي ةلالللا

 نحت وب رشك. ةعببسل ةعبارلا دعب ةسم اخكاو ة ةربغص ةيت حالا 1

 ةسهخب ةضيبلا نم اهيجو رخ .ذعب ئوقلا اهنم لماكتتف ةح الا ةماث

 موي نيعبرإو

 ا
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 000 يذلا كوشلا نم ارببك اههدج ق. لهدف

 اكرت اهنال ةسدنملا ضي أضيا ىهسنو يبل | سرفب رصمب فرعتو اهلك أنو

 لبعبملا ةئيبك ضرالا نع ىلعالا اهفضن ةعفار تاقوالا بلاغ يف

 قيرطلل رفاسملا يدهم اهنا لوقي سانلا ضعبو

 ةليوط ةبيود رجلا قاروا لك ان يلا تابيودلا نمو

 قرولا 0 نيبو اهنبإ قرف ال دجال 300 تاذ ةقيقد
 اهيكردا اذ أد ةكرشلا ة ةييظ) ينو اهقوف تناقأأ ذا رظانلا اهزيمال اذلو

 أهيهعت اهتفاحن ببسو اهيعارذ تدمو تنفقو اهريس س.شل ١

 ناظيشلا ةرعش وأ ةيشاملا اصعلا لافظالا

 ذل اف لاعاللا هه اهب ريلي ةيلحا اذ .ىركع اه اجنو
 ةرايطلا ةقرولا تاهجلا

 0 ةطاطنلا تأ ولا تايو دلأ هذه 6 عنشأو

 اهب عي ةليوط لجراو ديأ اط دارجلا سانجا عبج ابنه يقلأ
 راج الا نوصغ قوف ر ثلا اعبلاك عم عمسي توص اطو اهبؤنو

 دالبلا يفو ةريثك حاونا يشو 1 0 1 كا فئأتو

 انلبو يطعلاو تاهلا اهب 'يلآ: قوعذلا قفراك عيب ةيلببلا

 دمع ركذلل شالا وأ قتال ركذلا .بلط دنع ؛ةصواصخم تاغن

 نم تاغنثا هذه ثدحتو اطواح ينج لا كذا . اهركذب اهعئاغتسا

 لا فالتعلا بسفو اهديجس ره, يذلا اميل ىلع يلح فلج
 نقفالا قوف ىلا يتسفتارأ الك غلا ةرق فلخت كاكدخالا
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 اهنوعز ويف شياشحلا تحت وأ ضرالا فوج نكسنل رابشالا قوف نم

 هناكأو هتاطقتلا رجلا وف نم دود لزن الكف تاباغلا لخاديف
 ناضيرع ناحانج هل مسجلا ريغص فنص اولا هذه نمو

 يلاهالا نيب ىو نايحالا ضعب يف امج ريطي هنن ةبسنلاب
 نكسيو اهفرخيو ناسنالا نذا يف لخدي هنأ نوعزيو نذالا قارخب
 هنأ ةيمسنلا هذه ببس امإو حت ريغ اذه نركلو كلذك خلا يف

 م ةلمعسملا ةلالك يش كفنصلا كلذل ليذلا لح ىف دب

 ةكاينلا نم تاييو 'وضلا مك يفنصلا اذهو تانلآ نإ

 تحت اهضيب لعجتو ضيبت هنم قثنالإو هريغو درولاك راهزالاو

 هل لصح اذإو جاجدلا لعني اك هيلع دقرتو اعمدجم رجتلا قرو

 ةضعب مضتو رخآ لحم ىلا هلقنت اهناف الثم هيف دحأ ثبعب قرفت
 ةريغص اناديد ًالوا نوكيف سقفي نا ىلا هيلع دقرتو ضعب ىلا
 نا ىلا ةيبرتلاو هقفشلاب مالا اهلع ونحت اهءرو ام بجت ال دج

 فنصااهنمو اهما نع ينغتستو نوللا اذه ىلع ىقبتف رمسا انول ذخأت
 تاييودلا ديص نم تاتقيو راجثالا نوصغ قوف ةداع نوكي

 مظعو همسج لوطب دارجلا نع زيمتتو رجل اب رضي الو ةريغصلا

 نوصغ نول هبشي ةرفصب برشم نولل ارضخأ ةكرحا يطب وهو هنحخجا
 ةريثك بأ دل هذهوانيب رظانلا ىرغنال ثبت اهرلعي يلا راحنالا
 سارتحالاو ةنيكسلا عم اهنم تند ةبيود صانتقا تدارا اذاف ليجتلا

 اهتكسمإو اهيلع تبثو اهيعارذ دم ردق اهنوب نراك اذا ىتح
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 راحثالا هذه فالتأ ىلع هاري 5 - جرم لاح نوكيف

 ركملا ةردقل ضيو 1 اكل تارا نايك 07 هلقملا
 ىلع ماوهلا هذه طلست يف ةمكحلا 3 0 0
 ىلعو اهريغو راجثالا هذه نم هعفانم هب ام فالتإو ناسنالا لاعأ

 نم صلختلا هنكيال ناسنالل ةبسنلاب اهراقتحإو ماوه هذه رغص

 اعيج نوجرخيو 00 برطضت تاقفوالا ضعب قو اهررض

 معمو تاباغلا *اجرا يف نوقرفتيو اًرابكو اًراغص ءاسنو الاجر

 هذه عقتف 5 ا ةراتو التل طيمامثو بارحو يصع
 00 ةيظع ةقبط ٍط .ةروكتف قدانلاب اهروبع نيح باودلا

 بارتلا اهيلع نوليهيف
 هذه. لاقو طولبلا خخ ىلع ام ةريغص اةنأذ ىلع" بق

 هلك فلتي ىتح اطوطخ هرفحتو هيف لخدتو رجلا بشخ لكات

 رثنلاو بشخملا نيب اه اًنويب اهنرنح يتلا :طوطخلا هذه لعبتو
 ةضيب نيس نم ضيبت ىثثالا نأ :لاقيو سنقتو اهيف ضييت
 ةئام ىلأ

 يو فيرخلا لصفوف اهروبظ رثكي تايرذلا هذهجلعو

 يف اهظع أدادتما دنت تاقبط اهنم حل 3 تاقوالا ضعب

 ريزانخلاو تاهجلا ضعب يف دارج نوكت يحن دالبلا هذه

 ىلع اهب نونيعتسي م كلذلو اهيلع ّبكتتو ناديدلا هذه لكأت
 ناديذلا هيف لزنت يذلا نسظذغارهشاف رب زانخلاب نوت أيفاهقالثأ



 ا

 قرو لكأت ىرخإو رضخالا عرزلا لكأت باود ضعن رصم
 انررض اهرضتف ةبكاذلا رانا لح رثكت ثاوئنملا ضدب ينو رولا

 باودلا هذه نيبو اهنبب هبشال نكلو ابظع
 فلختو اًددع ىصحت ال راعشالاب ةرضلل ماو 1 ملا نأ ليسو لاق

 زواجت نين-ل١١ ضعب فو عامبلاو رشلا عاونا فالدخاب اهعاونأ
 لدي ند رجل ةييماق كه را تاي طمس ضل ١

 نم لصحب اظنتم انوص نيا عمسي اناا تاباغ ىدحا

 اهلا سانلا بلاغ خر اهتاروأد راججتالا نوصغ اهضرف

 ةهج لك نم اموبرضيو دي اموهسقيو ةباغلا 0 يف نورشتثيو

 ماك لاوط يصعو قيرازم معمو سيئر سانلا نم ةقرف لكأو

 عاروك 1 تاهجلا ضعب يثو *ادعالا ةلناتل نوجراخ
 ىلا اهنودُي دودحتاو قرطلا ةذاحم يف ةقيع قدانخ رنج سانلا

 اهرواخب ام نيبو انني , وأ ةباغلا "زج ١ نيب لصفلل ةديعب ةفاسم

 رخآ عون ربظي مف أهنم 578 ا نع باودلا عنمل

 لا سلول ىأر.اذإ نئرفلا را 'قيقفلا يلب رصف فيد
 ذر .رانلا شأيلا'للعي هليقبلجالف' رانلا يف هلضنا ارك لب
 رخكا وأ ةربحت مسق لك يف ةباغلاب فوطي نم ىريف راجتتالا
 نم .ءيضت ثيحب ءامملا وحن دعابد ناخدو به اطراتلاب ةلعتشم

 برقبو ةباغلا قوف 5 باوجسلاك نكيكتم نيدو 0 لك

 كلذ لاحلا تضنقا اذا اهريغ داقياو رانلا ةيوقتل صاخثا راوجتالا
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 تيلايو. يسنأ لفقراذف تاعايجلا قرفمو تاذللا مداه هأجانف

 ْذمو هفرح ةبدحالا نيب 0 نت و هفرط انع رهدلا ضغ

 ىنامتا تجاهو ينازحا تددجت ايلاتياب وهو توملاب هيلع 81 ٍ

 تزختاف تايلبلا تافآ يل تضرعو تانداحلا يديا نب تعلو

 نادلبلا عيج تغفطو ةحاس لك راخبلا نم تبجو ةحالاأ ةءنص

 لوعإو هيلا نكرا الدب هدعب دجا لف ناكسلا نم اهيفأ نم بدخال

 هتاايس نع زوامتاو هتامحر يف نبغي نا هللا لاساف هيلع يفاهم يف
 تأده ىنح هيلع نوبي خيشلا ذخاف عومدلاب هانبع تلطه من
 مل 'يلا انسمم ناك نم تركذت الل يلا ذاتسالا اهيا لاق مث هتاربع
 لااا هم تمرح تحب هيلع هاكيللا رم قالت

 رجا ىلع فورحملا ب حاصل بجي ام ضعب اذه نشل هل لاقف
 فرطنلانلا
 ىلا اعجار داعف 3 نع 00 ْن 00 0

 لك ظظع نم را أ مح لاح كل ع
 عافترالا ةياغ تذخأ دق طالبا 2 هوفر دنع فقوو نر

 راغص ٌباود !١هلعو اهنوصغب قرو ال ةريغص ةرج اهبناجيو

 قولا نابل الخ رل نيرا سقلالا نين كام اره هاا ويعإلا
 كللت 0-0 ا ا اجا 0 1 و نم لجو
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 ىلع مهشم ناك كلذ بيسلو 4 زيشن»الاو ظاقالا هنع انك و

 0 دج اوبعت اذا [وناكو انيه انوه ضرالا

 اهعاستا نم بجيب ييشلا ن ف ارمرملا هبشن ءاسلها را ودم

 ةرعش لك دنع فقيو اهرثكا فرعي ال ناكو اهراهتتا 32

 ال ناك ام اًريثكو هللعي ام هل ركذيف بوقعي اهنع لاسيو هبت

 يلهج بنذ يل رفغت نأ كوجرا ذاتسالا اهيا لوقيو يشل رذنعيو

 لع اهصاوخو اهعفانمو اهئامسإو راجثالاو تابنلا عيمج ةفرعم ناف
 0 0 0 طلغم كاع رو لسا

 امنأ هنم هتفرع يذلاو هسردأ مف انا 000 0 0

 كلذ يف لضفلاو اد ًاليلق ناكف اِمَرق ةهالملا ١-0

 ريدلا يتخ ١ لوخد ذعل يلاف "يلع هلق هل ك ان طع يذلا حئاسلل

 ةع :ازاغشل معم ثزفاشو هدم ةذنعب تقاف ةردنولا ىلا

 بح يف ينم ةد 0 هاعلو دلاولا ةلزنم يل ناكو ىتش تاهج

 يفاسل قلطنإو يرما نسحن هتامولعم نم ينلعي نراك ةدافتسالا

 يلا تاونسلا سيخ يلع. ىضف مظعا لب يبا ةلذنم هتزنإو
 أبدوا تنكوت ةقرشاعم خرتنمل ازاهخ اوف ةعاس اهعاكا هم املا

 دعبو هنيبو ينيب لاح رهدلا نكلو هتمدخ يف يرع ةيقب ن وكلا
 اهتاذل انتشيعم نم مدهو ىلما عطق هقرافا ال نا المرم تنك نأ
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 ةرماسملا )/١١1(

 باودلإو ماوطا

 اهولذدف ةباغلا ىل ىلإ ]ولصو مهن ١ مث كلذ ةنمؤج , زيشل | 0

 00 اكو اهياجرا يف
 طاسبك سشنا رون نماهب ام ءيضي اموسر ضرالا ىل 0 مسر دق
 روكت وأ طاسبنا نم ضرالا لكش بسح ىلعو رهاوجماب للكم
 لاكشاروصو نسح .ءوض لظلل ربظي اهدعابتو راؤشالا براق عم

 راجت الا ناصغأ كرحب مسنلا ناكو اهغكو يف فس |ولا ريحت ةفلدخم
 حو رالا هب شعننتف ضرالا هجو له بول [عيوطر نم ذخايف
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 حصي ند مم ب بش ير ميك مان ل

 هعورفو يواسنرفلا كنبلا ريغ ناريهش ناكدب اضيا دجويو

 رينالاو يضارالو .راقعلا تانوهرم لح :ضرجلا زف لييتسلالل
 ةيديدح ككسوأ لماعموا ش“ و ءاشنا لثم ةمملا لاغالا ليبسنل
 كلذ هبشا امو

 يف 2 نبأ 0 ا َن 0 اولزنف ا

 دالبل اب ةبورضم مارد الأ اهدا ف رت 00 ةيزيكنالا

 ١ لايرلاووتبملاويزيلكتالاهيجلاباندالي ةيماعم باغإو ةنوايورر
 ابورواب ةبورضم اهلكو وكنيشلاو هريط يلو او عفدم يلا

 هينا ريغ اندالبب برضي لو 9 0

 اهزوك رالا ةيجرخل ل اهدوجو ةزع عم

 مأ اهزاح ناك ينل ىرسك زوتك 5 اوم ما نيبوانوروالل

 دالبلا ف اهلثم ىناخي ل يف ا داملا تاذ مرا ىلع اورثع

 ةلاسر ةعجارم ع فقوتم ةلأسملا هذه ف مالكلا بونتعي لاقف

 نم جرختسا ام.نايب اهيفو اهيلغ ميا اد ر اذاف اهتعبج تنك

 هتد>وأم ةيل انل |نورقلا يفاب ماه جرخجس أم يلا نورقل ايف نداعملا

 ةموكحلا ةناخرتفد يف ةظوفحلا ءاصحالارتافدو نبخرؤملا تك

0) 
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 الضلال ةنالثو'ةلافاثو نفل ةنس ىلا لهو رتكيأ تارظضالا
 ال يو داق اك اعز ثلا ىف نطل ابن اطالتنملو .اهنيرت لع ةكردبلا
 بلغا تراصف ةيدقلا قاروأ رشنب ةكونبل |نيب نه يراخارفل اهكلبشلا

 لضحت تايريدملا فو ندملا يف كلنبلا اذه ىلع ةدرإو تالماخملا

 يذلا مايتلا لصح نا ىلا كلذ رمتسإو ةكوببلا س هريفار رضلا

 هكر نذالا ردصت ريت راو. ةيناثو 'ةتافايو تفلأ ةن ناك

 يتورع داك ل صحو قرولا رشن ر كف ةيدقتلا قرو رشنب رخالا

 اكول فصلا اا اه ناد ردا ىلا اعلي ةفاط ديفا ني
 تيلظما قفرلا اكلاذ سو ةزالا ىلا كلذ لعادل رقاب

 ةراجتلا رومأ

 دادتماب رماوا تردص نيسمحو ةعبسو ةثاماقو فلأ ةنس قو

 مل صخرو نبعستو ةعبسو ةئافّ و فلا ةنس ىلأ قاروالا داعيم
 , اذهب و ةرهقسع اى :نيصغو نتيثامو افلا :نيعشتو“دحأو غلبم ِق

 هيفيكملا تايغر( ةاليرلا هذه: تيصرو هلعأ نع لال سازاكأز

 هلصا ىلع ايازملا نرم اط ناك ام يتبو نوبلم ةثام ضارتقا يف

 1 ركل تايرشملا يف كونا ليكشت ايكييراض كلذ لع .ةذايزو

 دنعال 00 كببلا 0 نيني ليو مخ فلق
 ةلسح 1 :ةعش قفل ةروكذملا نيليخ اضع ددعو ةموكتملا

 قرا كل ديب كي نيك وحبل كاب نود
 . ”نييفنم نيج رم اًنضيأ ةموكحملا  ةفرعن مهيمتف ءاضعالا امأو
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 ةعبس مسالا ند ذا 6 ناك ةنس 06 يئواميرقت ةثاماثو فلا

 50 راصام غلبمو اقل ار شع ةسهح غلب ىتح دادزا مث ةئأوسمحو فل

 و فصنو رهشأ ةعبس فرظ يف انويلم نورشعو دحإوو ةئام
 غلب اهدنعب يلا ةنسلا يفو ةسمخو .:روبلم ينئام غلب ةيناثل | ١ةتقنلا

 قاروكوش الح لك ناكو انوبلس نيف او ئالثو رول ل
 قة انأ ءاطظعالو ذخالاب لخي ام كلذ نم لصح و ةيدقلا

 كلذ 7 مع ةموكعلا هاو تردص ةثالثو ةئاماثو فل ةنس

 تناكو هب ةكونبلا ضعب قاحلا لصحم يواسنرفلا كنبل اب اصوصخخم
 نيعبراو ةسمخ لاما سار غلبمو اماع رشع ةسيخ ةصخرلا ةدم
 ٌة ظنك را نم دأز افو ة.سلا يف ةتس ةئثاللا يق راو أنويلم

 كلا

 تراك كببلا 27 ُْى لخادتن ائاد ةموكلا ت تناك فيش

 داسكلا لضحب تاقوالا ضعب يف ناكف ميقتسم ريغ ةكونبلا ريس

 ةتسو ةئافاثو فلآ ةنس ىلأ 0 3 لقيو

 ل ةياكراسل لبا ةكرش دقجإ فلا ١
 2 ددحو 1 نيس اجام ناو 0 2 ادح ال

 نيف سدا منيف 9 بيد كوش كنيلا ازه

 ةك وبلا تاطعتو جاور 0 خس ١ يرتعي ير يذلا

 اذه ناكو لع نودبب اهتيدانصب ا تي را
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 : يعل ةنكملا ةنه تضرتقإو ' اماع نيثالث اَداعيم "كلذ اودفو

 1 لكلا, يع .٠ نجلا فقو كلذ: نم لص زيلم
 هنقرل قرولا بابرال

 نكلو هدنع نم ةيراجت قارواب اهادبتسإو قاروأ ةلباقم يف ةيدفت
 بارطضا لصح دقتلا قرو ةيك دايدزأو ةموكتا تايلط ةرثك نم

 رومالا نضع ق تلماعت 0 تربظ ءدطا دعبو ةيواسنرفلا

 ةئاعبسو فل | ةنس يراد 8 قودنص رمظام لوأو ةيراجتأ

 قرودنص نيعسلتو ةيناكو ةّنأ هلاعبسو م ةنس هذعلو نيعستو ةتسو

 ىلا ةئاملا يف ةعسن نم ةيدقنلا لسع 3 كلذ ل راجتلا

 لخب أب عم سل نأ 0 نم اندر ايظع اجاور مثرمأ حارو ةتس

 00 عرس هبه كيج كنب دوحو اير ورضلا نم نأ ةموكشل

 كنب ّقسن لع اسنارف كلن هأهم مفعم اصنق مايا لولا

 مهنمتأي ن :را لجالو نيروبثملا ةريك انب نم ةلج هل عمو زيلكنالا

 فالأ ةسهح ةمبق كنرف نييالم 0 هل تعفد ىلنلا

 كانه ناكو اطعلاو ذخالا هيف ىزجو كنبلا ةكرخ تراذف 7

 ا اناا ناو يراقب هايس وعم دا ند
 ةنس 2 كلذ خرا 50 5 امتلعجو نينن الا ةموككا كرد
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 نوعبرأو دحأوو ةئاؤلث اهدذع اهنع ةعرفتم ةيزيلكنالا اططفالأ

 كب
 ةنس يزيلكن ١ لجر هاشنا انارف دالبب ثدح كنب لوأو

 نكلو جاور هل لصح رمالا لوا يفو رشع ةتسو ةئاعبسو فلا
 لطبو هلاح دسف اهتاءلط عاطنتأ مدعو هي هيلع ةموكحلا طلست نم

 ا ظنت راص اص مث اماع ل.ل راتس و كلل ىلع ما يبو

 - فورت روبل انويلَم رشع ةيفتزبلا سار. ناك واس

 + 7 - ةضرق 8 امتذخا نييالم ةرشع

 اذه ضارتقا نع 7 فرص دعب الأ رمال اذه حاحت لص مل

 ظ ا روكذلا ىوديصلا

 ةنسلا يف ةعبرا ةئاملا يف يرو انويلم رشع ىنثا لاما سأر لعج
 برحملا لاح يف افصنو ةعنراو ملسلا لاح يف

 ةراهتلا لاح ا ثينثأو 1 فلا ةنس و

 ذل 4 اذه 0 8 ا دع ايل ل
 فصنو.رشع ةسمحخ ةنسلا يف مس لكل لص> ىتح نينس

 لعجي رمإوا تردص نيناثو ةعبسو ةثاعبسو فلا ةنس قو

 ةراجتإو دقتلا قرو ءارش يف هل صخرو انويلم نيعبس هلام سارا



 اع

 جرخب نأ اط لعجو ةموكحلا ىلع انويلم رشع ىنثا نم برقي ام اهنم
 ردق اهلع افاضم تادنس انويلمرشع ةعدرالا ردقب دققت قرو

 هلل و ووردت دقلا قرو هنم اوراشب نأ نس انللو فتصلا
 0 السار رقع ب رام ادراج يذلا تهذلا نم ةيقوالاف
 بهذلا رم ةيقوالاو ءيرانيد ةعستو انيلش رشع ةعبسو تاهينج

 انياشرشع ةعبسو تاهبنج ةئالثب ىاسلا هرابع يذلا ةكيبسلا
 ةلداسمب لاول « كن 0 يئانلا مسقلاو فصنو اويزانيك ةرشعو

 [انلب كارت ىلافالا .ةونل فيلا قاتوأب يقفل
 قرو 3 نم 4 0 راص خيرانلا اذه ادتبأ نمو

 نم هنارشني ام ىدعتي الف ناريغص 0 الإ انكم ةيدفت

 رمالا رودص لبق امنم دحإو هرشني ناك امردق قرولا
 ةعباتلا ةكونبلا ريثكت يف ديزي نا يزيلكتالا كنبلا نكميو

 ردق ربيغت نودب ثاهجلا عيمج يف اهرينكت يف هتبغر بسح ىلع هل

 ةكونبلا دحاريبكلا كنبلا لطبا اذإو هل صصخلا قر ولا غلبم

 ناك ام يناث هس# ىلا فيضي نا ةموكحلا نم نذاب هلف ةريغصلا

 هنم لطب
 ةنسروكذملا كنبلل ةعبانلا تايربدملا يف فلا ةكوشبلا ددعو

 ةعبضو ةئام ريغ :ةيمورع اكدبر شع دحا نيسةو هثالثو ةئافاثو فلا

 اهنمف نم لاغلا دالبو زيلكنالا دالبب دجوت ةيصوصخ اكنب نيتسو

 عيمجب كونب اطو دقتلا قرو لامعتساب نذالأ اط اكنب نوتسو ةسفخ



 اكل

 تناك ببسلا.١ اذهبو هل مهنامثأو سانلا داعدأ يف ةوق ةدايزو

 بارطضا لك .ن ناك ىتح اهروما يف ةموكحل هكراشم اهنا ةكودا

 هنمرثأتي ةموكحلا هنه ثرثأت اذا انيمق وا ناك اًنسح لضحي بلقثو

 ضيا كنبلا

 يف فقوت لصح الل نيعستو ةعبسو ةئاعبسو فلا ةنس قو

 تراصو ميظع بارطضا هل لصح اًدوقن كنبلل قرولا ةبق عفد

 بسحب ةيدقللا قرو رشنت تناك اهنال قرو ةقيروف هبشت ةكوببلا

 ةرضح مر كذ كا نمع تبقا لمح كلذزوب لما جايلحا

 فنيرشعو نينث إو ةئائاثو فلا ةنس ىلا كلذ رمسإو اجاوخا

 |هرصح نكي ال ةدملا كلت يف ةموكحلا ىلع تداع يقل عفانملاو
 نيثالثو ةسمح نم برقي كنبلا نم ةموكحلا هتضرتقا ام طسوتمو

 ناكو ةراجتا ةكرح فقث مل اذه عمو يزيلكنالا هينجلا نم اويلم

 ةسخ نرم ايرق دقلا ق رو ةبيق تلزن اثأ ايراج تنكسالا

 00 ةموكخلا ؛نم نذالا لضخ دقو ةئالا ف يرق و

 1 طققف هينجما نم أنويلم رشع ةعبرأ ردقب ةيدقث قاروأ جارخأ يف

 دققلا نم لباقم هل نوكي درا مزلي كلذ نع قرولا غلبم داز
 تلببلاى وديص ف كلئاببلا نفل

 يزيلكنالا كلنبلا مسقنا نيعبرإو ةعبرإو ةئافاثو فل اةيمقيا

 يق دوجوملا فنصلا ملتسا لوالا نيكتب ىلا ةيكولللا رماوالا ىغ

 هينجلا نم اريل رشع ةعبرالا ةنيفنلا ةيرابقلا تادنسلاو 0



 ا

 لوو الا سبل دوقتلاب الوأ تناك ةلماعملا نا. بلاغلاو اهوحنو

 ةنس ربظ يذلا اكسب يفزيلكالا دالبب ناك دقنلا قرو روبظ

 كلذ لبق اطاعتسا ققحت لو نيعستو ةعبرإو ةئائسو فلا
 تناك ايا تاءارتخالا عيج نأ مولعملا ناك ةدلا كلت

 كنبلا ءاشنا ببسو ةراجتلا رماب قلعتي ام امس ةموكحلا ىتح يشامثا

 هينج ينلاو نويمله ضارتقا يف تبغر ةموكحلا نا وه يزيلكنالا
 ةس لخدي نم تضخو 0 كلثبلا. تاغْيلف يزيلكنا

 ةئام لك يف اًظئاف ملل تلعج اهنا اهنم بيغرتلل اياز ضارتقالا

 بغري نم غلابم ىلع ءاليتسالا ْ مط تصخرامأ اهنمو ةنس لك ةيناث

 الا ي .و تءاش نم ضرقت نا ا نأ اهنمو مثدنع .هلام ةيننت

 نرا اط نا اهنمو ثالزوحلا قروو تادنسلاك ةراجتلا قاروا يف

 اا اهنمو اهلع هضرع نبح أدقن هغلبم عفدت ةيدقت قرو جرخت

 لصالا يف لعج دقو مولعم جير ةلباقم يف ةبريم أروما اهيلع لوحت
 نئاوف”كلذ+ از هاةموكتل ربظ كلما 5 د ا

 ةئاعبسو فلا ةنس تناك خح هددت داعيا ىىتن ١ اك تراص

 وح كي اهيلا 0 0 ةديدج ايازم ىلع لصعنت ديعاوملا

 صو ةنركتلاو ةراا لاوحاب مافئاوه ايرفث كبلاناص
 انهو يزيكللا هبا هاانويلم دع ةسمخ مم ابيرق هلاش,نسأو

 كلنبلل نايضلاب هبشا كلذ ناكو ةءوكحلا ىلع انيد اباد ناكر دنلا
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 مهتبس نمع نريوأبو روالأ هذخأ يدق رمأ
 اذه عمو ةريثكريغ كلذل ةبسنل ب يئامولعم نأ بوقعي لاقف

 ناشلأ اذه يف هيلعا اب 2 -

 توليعتاي انناك ةنضاللا هدانا يف ناكل | هو

 هب قثوي رفاشربخ كلذ نع انلدي مل نكلو ةراجتلا رما يف ةكونبلا
 ا هب نولماعتيو ةنوفرعي |[ نيبنيز الا نأ ةققحتل ١ يذلاو

 ةجسج لاومأ ىلع نواصع 0 كلذبو هنولوتي نيذلا م ماقنع

 دقنل اب موماعت ناكو دونتلا ةرثك ببس ةيلاع تاجرد نوغلبيو

 نهر ىلع هريغ حرب اهنوضرقيو مولعم جيرب اموذخاي اوناكف طف

 ةرثك حابرا ىلع نرلصمتف نالا ةكونبلا لعفت اك تانامشو
 نم رشع يفانلا نرقلا يفالأ ربظت ملف ةيراجتا ةكونبلا اهأو

 ١ ناك راجنلا نم ةعاجج اهروبظ ببشو كيدانبلا دالبب داليملا

 كلت تادنس اوعمجي نا ىلع اونتتتاف ةموكحلا ىلع ةبظع غلابم

 اهتفرص ةموكحلا تناك ول اك معاراجت يف اهب نولماعتيو غلاما
 كلذ ناك نبدلا غلبمل أظئاف عفدت ةميكحلا تناك ثيحو

 ةراجتلا لاوحال اعبت رخآ ىلا رجات نم نيدلا عم لئتتي ظئافلا

 نودب كلنبلا نم هغلبم ظئاف ذخاي ءاظع الو هلذخا ال نمو

 0 :اذعسأ

 تربظ يفلا جرا بلغا يف تعبتا ةقيرطلا كللت نأ مث

 هدنالوهو كليب .لثم دالبلا ضعب يث ليملا اهب ئرجو دعب أيف

 ١١



 اك

 ةلماعملاب طورجاتسا منال مهاراجا يف اضي' إورسخ نو عاملا
 ةيل اعلا ةلماعملاب اوددسو ةلزانلا

 ةكرحلا هذه دعب ايناث لزاننلا يف ءايشالا ةمق تذخأ الو

 لقاب نوعيببو ةدايزن ضرالا جارخ نوعفدي نو رجاتسملا ناك
 لخد مالو فصلابردقم هنال ثلنااردقب اضيأ جرخلا دازو

 ةهيسج تار ان 0 2 1و ل

 مولع ناب ن م هيف ا اجاوخما الحل تا يشل ]كلذ سك

 اهلعي نكي م
 امئاق ضهنف اًرس اجاوخلا لكف لبقا لجرباذا كلك اي انييو

 مكحلا ناب يفربخا لجرلا اذه ناف ينذخاؤت ال خيل لاقو

 نا لاق ريخ هلعل عشلا لاقف هيلا هجونلا ينمزلف لزنملاب رضح دق

 : فرصنأ مثريخب هككلو مايا ذنم جازملا ريغتم يدلو

 مو ةبيجم اهلك ابوروارومأ نا كش ال خشلا لاق قييرطلا يف
 نيسحت ُِق ركفلا اولع اعا فك رظناف ةبيرع ة.سفأان تاعارتخاور اًكفأ

 ناف مثديب ةرابغلا ةرئاد تعستا اهب اقرط ا |وعرتخإو ايندلا رومأ
 اهوكلس ينلا ةلوهسلاو ريسينلا قرط نم اجإوخلا ةرضح نكذ ام
 نانا لك ىلع ريتا رما نّره دق ةكونبلا بابرا اهنلمعتسإو
 ةيدفتلا نم هب رجتن امف ةرادالا نسح قداص صان لكل رسيئو

 يف ما نيبوابوروالا عارخشأ نع ةكونبلا هذه لح يردا ال نكلو



 اي

 ل نإ لرالا نييرط هل اكلنا سا يح د
 رولا هيج ليلا اس لأ ةيقلاردق 1 هيل ١

 ةعبر|و ةئافاثو فل١ ةنس يف ناك قرولا هينحلا نا ثيحو

 سلاؤلل بمذلا نم تايح ىاذو يح ةئامالإ هب يلي ال
 هع ا ناك عفا مناة
 ثايح يناثو ةئام بهزلا هينحلا ةميق لعجي ن | ينكي ناك ذي

 لبق نم نويد ةموكحلا 0 يذلا نأ قيرطلا اذه ررضو
 ماو يرض اذهو 5 ينأ دوقلا .رم لقأ :ويقب نولوتس
 فيفختأ ةبجوملا قرطلا كرجأ وه 9 نا عم سانلا ىلع

 علا ةدم ةناكملل اوضرقا نمل نرعفدي ال تحي لايك
 مينم ها لعأ اهتيبق ١ رد

 درا ,منلي ام ردقب قرولا غلابم صقتت نا يناثلا يرطلاو

 ىرتذي قرولا هينجلا نأ ثيحب هيلا ةيقيقحلا بهذلا هينا ةبيق

 يذلاوه قيرطلا اذهو اصلاخ انف 2 نوعبرأو ناثو ةئام هب

 راصو ةموكحلا في راصم تصقتن مصل 2 أدعب مث هب هب لمعلا ىرجو عبتأ

 عبجب زيلكنالا كنبل رمإوالا تردصو قرولا ةلل.اعم برض فيفوت

 ةدايزلا ق رولا 0 ذخاف دونتب هلادبتسإو قاروالا نم د

 ةموكحلا ىلع 3 تاراسخ دعبل ا اهلصال هتجيق تعجر ىتح

 نيدلا دوت ةهق ةلق بيس, ةشحاف ةدايز دادزا ةموكحلا نيد نال

 كلذكو ديدسنلا يف اهتعفد يتلا دوقلا ة بق نع اهيلع يذلا
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 ةيفللا كيف ةبنلا يف حفارصت دق ةمركحلا كناك الو

 0 لادبتسا نع فقوتي ناب كنبلل نذالا ردصف سلبعل
 ال هنأ ثيحو قاروالا كاتب نويدلا تا 2 صع>رو دويتنل اب

 كلت نم رشن كلذ يف ةفلكلا مدعل قرولا نم دوقن لعج بعصي
 لبا قف ةرام هلقلا ولبس امنا تكف ةيبسج 0 قاروألا
 ثحاف لور كلا اسإ مقررلاا رئعم م ١ نغأ ثدازو

 نيعبرأ ىلا غلملا ةدايز ضرفو ملل مزلي اه اهب نوضقي هينجما فنص
 صقنت ةميقلا نا ىنعمب انويلم نيثالث الا كللذ ةهيق نوحت الف انويلم

 ةيذغقلا قرو رشن نم ةدملا كلت يف زيلكنالا ترثكا الو غبرلا ردق

 يواست ال ابينح لباقت ينلا ةقرولا كمواد نة كلذ لع كتاوت

 بهذلا ةهيق تذخا تقولا كلذ رفف ةيدقت هعابرا ةثالث ريغ

 لتيفرت لبق اهلك ناك يلا ةضنملا ةبيقواف اظن ةدايزلا'يقأ ةلهفلاو
 تراص سنبلا نم نينثإو نيلشلا نم ةسمخ قرولا ةويق فرص

 الغو سنبلا نم ةعبرإو نيلشلا 1 ةعبس يواسل بفيقرتلا عل

 كلذ ةمسسنل مشئاعم تأ ارو رضو يلاهالا ت تاوقا 0

 نم ترثكأ دايدزا و ماد ةميكحلا فرصم راك كو

 ديزي نأ نود نم أهنم 0 نوكبلا دايدزأو تاضارتقالا

 ملا حابرا يفاقا'ةررقملا ظئاوفلا نال لبق نم اط نوبلاطملا

 عيظنلا رمالأ ازذ ةموكلا تظقد امو ةيلاغ امد>و ةمق ةميدق



 [؟.6

 ترثكا اذا ةيدقتلا قرو ىلع :"ئارجا نكي ال اذهو اهنع ديزت وأ

 يرتعي ذقيحو مزاللا رادتم اهعومبجم ىدعتي ىتح ابن ماكحلا
 برضا انإو همدعو جاورلا نم ةلماعملايرتعي ام اهيف ةررقملا غلابملا

 ادكو احوضو ةلئسملا ديزي الثم كل

 تضرتقا اسنارفو زيلكنالا نيبتن اك ينل أ برحلا ةدميف هنأ وهو

 لؤواف ةميسج غلا يزيلكنالا كنبلا نم ةيزيلكن الا ةموكحلا
 ناكو ءالمملا لإوما نم كنبلا دنع عدوملا عيمجج ىقوتسأ ضارتفا

 افإو كنبلل ررض هنم اشني لف ابيرقث هينحلا :رم انويلم رشع ىنثا
 تبلطو ىرخا ةرم ضارتقالا ىلا ةموكحلا ترطضا اءررشلا اك

 ةهديبلا (قراو. قع انويلي رشودهل نسر كلل ولا

 اظياف اهسفن ىلع تضرفو هب ف فارتعالا ا اشي كلذربظن يف عفدت

 نيمدختسملا ةيهام قرولا نم فرصت تراصو ةنس لك هعفدت

 ةيدقثلا غل رادقم داز ىتح مزلي ام اهريغو تايرتشلا ناو
 امتيبقل ناظفاح ةضفلاو بهذلا رعون نأ ببسو ةةميقلا تصقنف

 قرولا ةلماعم يف الا صقنلا عقيم ماد

 |يسا :ةلماعللا نم ناعون سانلا نيب راص دهبعلا كاذ نمو

 ةلماعمو ةفيرعنلاب ةلماعم مدنع نولوةي اي ةفلتخم اهتيبقو دحأو
 هقاروا ربيغنل كدبلا ىلا لاحنا يف ىاروا هديبنم لك حرهف غاضلاب
 اذه لج ةيركحمل ند ةبانوا بلطرب كبلا لمرشح ا

 خلا هب دعو اب ءافولا ىلع هل ةردق ال كنبلا نال لكتمل



 لرش 3

 ال ةلاححلا هذه يفف هنزو ازو ةضفلا نم ةكيبس ةميق نم لقا كنرفلا
 ال تاكنرفلا بحاصو كئابسلاب لماعني لب كنرفلان لماعتي

 ةب5 عيضنف كلئاسلااة 7 2 0 دونقلا ةروبص 2 هب لماع

 اذهو اهكبستف سانلا يديا نم اهذخال ةموكح ا رطضتو دوقتلا

 اهنزو ةميق نع ةلماعملا ةدحو ةميق صق# لهن هناي ببسلأ وه
 ويكمل فالخب كلئاثمللا نم

 انني عم ةلقلاو صقتلا يف ذخا دق دوقتلا غلبم نا ضرفولف
 عم دوقتلا ةدحو ةمهث ةدأيز امزلتسم املاح ىلع علسلاو عئاضبلا

 1 ةلحو ةق ا املاح ىلع اهارتشم مزاللا ايشالا ءاقب

 ةكيبس هنزو ةمق نمرثكا ةلماعملا عون نمالثم مردلا ةجق نوكتف
 يف سانلا بغرت دقو دونتلا نم هبرضت ايف ةموكحلا رتف ةصااخ

 رخل ةفيج هرم اهب .ةلماتطا راكم كئابتنلا كيرض

 ادد نع ةذايازدوغلا ةبرض قف" بغري اال ماكتكلا ضتعلاو

 ةراسخملاب اهب رضي رخإو ًاليلق امير جرب نا بحي ضعبلاو ةلودلا
 نمو كبستو ذخ 'وتف اهتمبق تصقت انم بورضملا رثك الكف
 راكا الو لقا نوكت نا مزلي ال ةلماعملا ةدحو نا لع كلذ لك

 نرا مترضحل امولعم راص دقو كئابسلا نم اطداعي ام ةهيق نم

 لقا نوكي نأ ىلا لصي نا نكي ال دوقلا يرتعي يذلا صقتلا
 0 هذه يف هنال هك هنزو ةهيبق ا

 اعم لداعتت نأ 95 ىلأ ةميقلا عفرتو اهنم دوجوملا ةبك لق ىح



 رفا

 تذنل الف اهتمت يفت رخآ هايششاب وا دوقتب الادبتسل هنكي ال ناك اذا
 يواست ال: القت نثرغ تفل[ اهب . روطسملا ةقرولا ناف فارتعالا اذه ىلا

 رثءويال ذا فارتسالا اذه ف ةدئاف الف رذئثيحو ةملا كلت |هتاذ يف

 اهب ةماقلا ةيزملا رابتعاب يف اقأ اهتوبق ناف اهتهق يف ةدايز كلذ

 راو دوا 07
 تناك ةيزملا هذهب ثماذ اف ةضف وأ بهذ رم دوقتب 1

 ةدايز بسحب اهتميق صقتتو ديزتو ]وب اوس ةضالاو بهذلاك
 نم ناف دونتلا ككس يف كلذ لصحب اك اهتلقو. اهيف ةبغرلا
 يف انا علسلل انث لعجت يففا ءايشالا رمق نا لماتم لكل مولخلا

 تاذ ةديج ةعلسل م تلعج ناف هل انمث لعجت ام ريدان ةبو سنه

 نيب.قّزفال نكسلاب: ركسلاو ةريثك اهتميفا تناك ةريثك ةهيق
 اهريغو دوقتلا

 ام عيج ىرتشمل دوقلا نم ةيواسنرفلل مزلي ام نأ انضرف ولف
 تباث غلبما اذه. نا ربمن نا انكي كلنرفالا نم نارابلم مل مزلي

 ريثكت ضرف ولف ءايشالا  :رم ملل مزاللا ريغت اذا الا ريغتيال
 "اب عم. ضورفملا فعض يا تارايلم ةعبرا ريصت ن ١ ىلا ةيدقتلا

 اهوءةيدشلا ةهيقأ نضعت لاشلا نفادلضا لعام ءايشنا نع مليا
 رادتم ةدايزلا نكت مل هناف نييثاب ىرتشي كنرفب ىرتشي ناك

 ضقت كيرلا بيقول كشته قا: تفاكت وجال شور
 ةميق نوكت اهب ةدازز "ضرف رك زئيخو ةدايزلا كلت ةبستب



 حر

 ةكونبلا اهب ترثك نإو ؟روف دوقنلاب
 هزج كدنبلا لام يف ريكنبلل نوكي نا منلي هناركذ ام ملعيو

 عفان وه اضيإو ليفك هبش نوكي هاف نامتثالا ةدايزل كللذو هصخب
 ضعب يف نارسخلا نم ريكتبلل عقب نا ىسع ام ضاوعتسا يف كانبلل

 نعاضوع هب عفتتيو تافرصنلا ضب يف عقي أطخ ببسب لاغالا
 غلبملا اذه اضياو بابسالا نم ببسل اهتاقوأ نع رخادت يفلا غلابلا

 هحابرإو هلاعأ يف ديزي

 را يلا يفتك .صرصعل ميديا ىل وأ ىلا هلو
 فو يؤاسنرفلا كنبلل تروكي .اسنارف. يفف ةموكحلا كلتيل هرشتب

 الزلال 0 د نم هود لك انكهو يديكنالا كنا نيلكتالا

 ةموكحلا جرخت الو ةيدقلا قرو جرخي يذلا وه صوصخم كنب
 1 مزاولو ةرغلا لاخلا ةبسن ديلا. اتسم ارزق الإ كلف نم

 ١١ نبي للماعملا ى.دوقلا رابعاك قاروالا كلت رامعأد

 ىتم دقي اطل ديتبناب اًدهعتم كببلا :تروكل مدت 5 اوشن :اوش

 ةبالولا ةكمأ نم ناكم يأ يف فقوت نودب أ.فرص الماج دارا

 كلذ ومنو تاراجالاو ءارشلاو عيبلا هي ةلماعملل انوذخأيف
 يار لالا ل يمال ديرما لي ناعلاو نييدلا ل نويعمو

 دوبتتلاب قاروالا لادبتسا يف فقويلا مدع نذل دِحْو انلكو

 ينكي الف الأو اهتبق .تظفحو ةبغرلا اهيف تيقب كلذب |وثوو

 قاروالا هديب نم ناف قاروالا كللتبر ةبوكحلا فارتنسا نامثالا يف



 ا

 عيبيف راسمسلل ضوفي لاوحالا نم نك يف ربكحبلا نأ م م ةراسخ
 ىلع ةررقملا - تاذاريالا قاروا لثم ةيراجت اقاروأ نيرخآ نع ةباينلاب

 ةيربملا تاضارتفالاو تاكرشلا مهنا قاروإو يلاهالا ضعبل ةموكحا

 دوقن قاروأ جرخف هيلا ةملسملا غلابملا ينكت ال لاوحالا ضعب فو
 ةيلعلا هذهبو هل اهبدقث نيح هدييف يف نمل دوقنب اطادبتساب دهعني
 ناسنا لكل نال دحاب رضت الو راهتلا نيب ةيراحل هدوتن فعاضت

 انس دولا لم نوكت كلذيو ضن الب: دارا نم دوق: اهدي لح
 بناج ىتبي دوقتب موي لك اهنم بناج ةلدابم لصح اذاف ءاوسب

 احابرا ١ هديفيو هلام أر د كلذو هب لماعتي 0

 ةيقيفح

 هئالمعل ريكنبلا نراهئا ىلع نسؤم ةيدقتلا قرو رابتعإو
 نم ةردب لحام لضخ اذاقةرادنقإو هتادص لك سال اها ١
 : كنبلالاعا عيبج ماظن لدخا كلذ

 دنعالو نكامالا عيج يفا دحإو نوكي ال ناهثالا نا ثيحو
 ناك اهنغضب تقضي و اموت ىوقي ةيقيقح :بابس“ هلو دحل لكل

 نيب ةلماعملا تناكاذاف كلذ بحب اتوافمسو الفخم اضيل عرلا
 قرطعي ال تيجي ةظفاحم هيلع ملو ناقثالا ىلع ةسسؤئم اهلنا ةفئاظ
 الصاح حاينإو ةريثك حابرالا تناك هناكرا نه اًثيش مدهي اه مهلا
 اذكهو لعضو جابتلا اهل ىئادت نامتثالا ناكرا تعادت اذإو
 الأ اه .راجن لماعت ال الضأ اهب ناهنا ال ين' تاهيحلا تناك اذلف

0 



 لرك

 هسفن حست الو هل مزلي اع ةدابز دوقت هيلا درت ضعبلاو ةيرابغلا

 نيعم ريغ انمز كنبلا يف اهيقبي نا اما ,ناتتيرط اهيف هلف اهليطعتب
 نم لقا اهدئافو رثك افريش فصن دعب الأ اهذخا هل نوكيال 5

 نم لقا تنكساب. :ةيراخت اقاروا 0 نأ امار ثنكسالا

 اوتسا يذلا تكسالا

 يذلا دلبلا لها نمرثكأ وأ صخش 00 18
 ا له كلل ري وكم كانك هيرو <
 كنب ىلع كنب نم ةلاوح قاروا ةطساوب هنع ةديعبلا ندملإو دالبلل

 راجنلا لاعا لهست ضعب عم اهضعب ةكونبلا كارتشاب هنأ ىنعب رخآ

 لكو غلبم ورع ىلع وأ ديزل ناك اذاف ةدعابتم دال. يف نيدوجوملا

 00 لل الوب ديربو رحال دل ريغ دلي نطاخايبم
 ربكنبلل ريكتبلا كلذ 9 ركن و رمل علما ديد ستب هركتب 5

 0 ها وأ نكيرش عال فالف نيدسلاب ريع دليم يذلا

 06 ريكا عم ةلماعم مل نوكي نم هدلب. ةريكأسب دحال علبملا
 رخآ لاعا لو 00 ةيساسالا لاعالا يف هذه غلبلا بحاص
 04 بهذ نم نهر ىلع غلابم 00 كلذ نم ةيغثأ

 ىأ مس ١ قاروأ ىا تاك رش قاروا وا تاراقع ىأ 2« ى
 داعيملا يق علبملا ديدست ضرتمملا مزتلي كلذ لك ىنف 1 زف عئاضب ىأ قارو وأ

 هبشت ةيلمعلا هذبف ع نهرلا عيسي ن اريكتيلل ناك هزواجت ول ثيحب ددحلا

 ربكدبلل لصح ابر كلذلو نهرلا ةمقريف#ت افا. تاكسالا ةيلع



 اناردف

 كلذب هيلع شأب الو ةليلق ماياب نيعم رظئافب دوقتلا ل مدقيف

 نا ىأر ىتم نكلو هداعيم يف هل دوعيس هقودنص نم جرخ ام نال
 ةرويسم غلابم تنكسالاب جرخب الف ةدايزلايف ذخا هئالع بولطم

 ةيلع ءارجا يف هنما ةدايز لجال همزلي امنإو ةكرحلا ناكما نيحل

 نيعملا تقولا يف عفدلا ىلع رداق ضرتنخلا نا ملعي نأ تنكسالا

 ردتةمرخال هلعاضب فنص عاب ضرتخلا ناب هلع هظفحت يف يثكيو

 دنسلا :اطعابف نيعم داعيم يف ديدستل اب فارتعالا دنس ىطعاو

 راسو داتعالا يف كلذب ريكنبلا ينتكي هناضو ريكتبلل روكذلل
 نيعملا نمزلل ةبسنلاب ةدئافلا يأ | تدكسالا زخ دعب 00 دوقنلا

 ىلع ورع طرشو شرغ فلاب ةعاضب ىرمتل ديز عاب اذاف دنسلا يف ٠
 ىلا جاتحا اديز نرأ ضرف ولف رهش دعب غلبملا يدئري نأ هسفن
 فلا هنم ذخايو دنسلا هلسي هناف ركنبلا دنع غلابم هل نمل مارد

 داعبم ردق ىلع نسيرهش وا رهش ةدم اهظئاف ةهث صقنب شرغ
 ا ل د دنسلا هدنع ظفحو دنسلا يف يذلا دادسلا

 ممر لصحو ةعاضبلا تعيب اذاف روكذلا غلبلا ريكتبلل نينماض

 انيس دق ركل ا لك نمض الأو كاذف

 ريكشبلاو ةميسج لاو ا تكلا نك ظ
 ينو هقودنص يف غلابملا دايدزا يف دهعجي هناف ايظع حبر هيف دجي
 اهليغشت قرط

 هتكرح ةرادال اًماد غلابم هل منزلي رابقلا ضعب نأ ثيحو
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 اك ىتم |وغلب ام نولماعملا غلبولو طف ةباتكلاب لب دقتوأ

 هديدست مزاللا علبملا دنس معي ال نيدنا نأ ضرفولو ًدحاو مريكتب

 نم ذخاي ناالا رذئتيح همزلي الف وه نم دي تحن نيعم تقو ف
 مزاللا هنم بولطملا غلبلا الثم مويب داعيلا لبق هليع ريكببلا

 1و اطيوط او لفتح دنواوم كي ةنيزطلا هذهيز كلت
 ةرهاظ ةريثك لئاوغ رش

 عطقتتال جورخلإو لوخدلا يف ةيدقتلا ةكرح تناك يخو
 هديدست مزلي ام ديدستو هيلا دري ام ظفح ىلع ريكدبلا رصاقا ولف

 هقودنص يف ةجيسج غلابم *اقب كلذ ىلع بترت ابر ىرخا لاعأ نودب
 فنصب افنص دوقتلا نولدابيف ربت ةكونبلا عيمج دهحت اذطو عارتريغب

 بهذلا كئابس يق نور وأ ةفرايصل |لعفت اكريثكو ١ليلق عرب

 لوعجما ىلع فاضت ا ضعل ىلع كلذ هي و لضعف 00

 ةيراجقلا لاعالا نم ل1 مروطا ةي رمال فرط
 عم مللاعاب 1 ملام ل م د 0

 نق ادن“ هك داق عكر ناتزمأف نيفنصلا ن ذه عيالا ءالرع

 اهدي هناف دارا ىم لب اهبرخ وا اهادبا هيلع رسعي الو ريا

 ةدايزو ىري ام بسح ىلع ادونن ابرضيو لغشلا ءاضقل دوق

 يرلاةدايز نم هيف نوريامل تنكسالا هل لاقي ام ناولعفي كلذ ىلع

 ةميسج لاعأ مل ةعاج هئاللع نم نم نأ ضرف ول ًالثم
 اهتاقوايف اهتوادأ موكييال ةبراقتم تاقوا يف غلابم مم باطي اًئادو



1)11/ 

 ةراتو لاوحالا بسح ىلع ضرتقي وا ضرقإ ةراثو اهلغشبو |ظفجب

 ةيراجتلا قاروالا عيبب لغتشت ةيراجت نكاما ىلع كنب ظفل قاطي

 قاروأ وا تاكرش ضعب يف مسالا لثم قاروالا كلتو اهئارشو
 وأ ممسفنال كلذ نوكيو تادنسلا وا ةيلاملا عجرلا وأ تالاوحا

 لاعالا ن 7-11 ةيصوصخو ةيموع ناعوز قير ص مثريغل

 يف رومالأ نم ريثك يف بغري دق 5 دوقتلا لدب قاروالاب يرجت

 كنبلاف لاح لك ىلغو دوتتلاب ةلماعملا نم رثكأ قاروالاب ةلماعملا
 يس يأ وا ةيدقللا علابلا هيف ظفحت يذلا قودنصلا نع ةرابع

 قاروالا

 اهنمددسيو اهظنجي هيلا درت يتلا دوقلا ىلوه صخش ريكتبلإو
 نوكي راهتلا نا اهنم 00 لاسأ كتبللو اهبانرال ةب ولم غلابم

 مثدنع أم أوللس دقتلاو دعلا نم ةحارتسالا ]ودار اذاف مهلعو /

 ليل يش ملل وأ مذم بلط اكو ةكوتبلا ضعب ىلا دوقتلا نم

 نم كلذب رجانلا يرتسيف هدنع بتكيو مسي وا لعسيل ريكببلا

 فا رتافدلاو ةمدخلا :رع ينغتسيو لسنلإو ميلسنلاو دقتلاو دعلا

 راجتا 0 ا مالا رك بح لشد

 ورع ىلع ديزل نا ضرفول الثم مهلع ةنؤوملا فختت دحإو كنب يف
 هل يذلا دنسلا لسي ناي ديز يتكيف دحإو اهريكسو شرق فلا

 شرق فلا ديزل بولطملا ىلع ربكنبلا فيضيفريكدبلل ورع ىلع
 دعريغب اذكهو هيلع هبتكي وا اهريظن ورمل بولطملا نم مصخو



 ردا

 كلذل بترتف اهتمذ ىلع هلع بغرت ال تناك و ةعفانلا لاغالا نم

 اهودقعي طورش ىلع هنوذخايف لبعلا ةمق ردقت ن 0 دعل نيدهبعتم

 ةصربلا يف ىرتشتو عابت مسالا كلتو مول عم حر ا هنولعجي

 نم مه هرادتفا بسح ىلع لك سانلا اطوادتيف ه ا

 عش عفد نم 114 اك نيس ذخأي نم م 0 ا

 هتصح عيب دحأ د دارا 000000 ةطح ةكرشلا يق هل نآك 1

 هيف ماهسلا ل را دع ىلا ةلرتأ كلذ ةئقراو“ تارإو تاقوأ

 لاح ىلع تبنت ال لودلا ع قاوسالا يف عئاضبلا

 را ا ا
 3 نوكت ا ملبسلا ةلا> يق نكت الف اخ 97 فوك ل اجرا

 اذ ضعف ةموكحلا ةساينس عبتت ةينمالا ةجرد نترال برخلا ةلاح

 هذه نم لاح لك فو كلذ رك لقثو لاوحالا تكماّتسا

 عئاضبلاك .صخرت ةراتو ولغت ةراتف 3 0-0 لاوحالا

 يف كاخ امارينك: نيرما نع كم مهغتتسا نأ ديرأ ويس ملا لايف

 مو كنب ةللك 0 يل

 ليسا يابو رولا ةليلملل بلاغ ا لاف اهانعم مهنا
 هل ةراجتلا م لحم وهف كنبلا ام اوخلا .لاقف كلذ

 كنبلا سيئرو ماعلا عفنلا اهب لصحب ة 5 هنوربدي لاجر

 ريكتبلا ىسي
 دوفتن هيلا لست ةراتف دوقتلاب نروكت ةيلصالا كنبلا لاعإو
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 21 ةوماسمللا

 ةلماعملا قاروإو تاكتابلا

 : 0 نم هايأر اع اهطأسف خيشلا ىلا اهجوتو اماق:ث
 فحب و ينايلتلا احاوخلا "اج من لجرلا ةصقب هدلو هربخاف أيس

0 
 راهنلا رخآ الا رضحب ال اجاوخلا نأ نظأ بوقعيل يشل
 اوبكرف ةصربلا ىلع علطنل ا 1

 نوضرغيو ميلا نورظم اهلها راصافرا شحات اهلا ١
 0 16 اندم نوركذي 3 0 معتمد م

 3 لا داحاك ةيلكلا ةماعلا اعل يف لودلا نأ لاقق دايسلا
 ءاشنأو ارتقا ل ودلا نم ةلود تدار ااأذاف ةئ 2 ةصاخلا اطاعأ

 كلق يشأ انو ةيديرحلا كيلو رطانفإو عرتلاكا ةهييبج رونا
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 ءرذخلا دحإو الا همالك ما اف يسفنب توحن ام يسرف كل تكرت ينا
 عمس |4ف اهنيعب لجرلا اذه سرف 0 نا لوقي
 دقو بوقعي لاق مدلا سبحب ينونجحف يسبح رمآ كلذ طباضلا
 مايا ةينام دعب لعتلاب را

 نم *اطخب 8 ةنداحا هذه يف لمأه نم يس ١ نبا لاقف

 ىلع ثحيدق هناب يفذلا اذه ىلع محبو مارح ارا ةناكترا ١ قيل كي

 هتاوهشو ةئيندلا هتاطقس كلذ لصاو هفنأ غر ذخا ىتح هفلظب هفدح

 لاق نم نسحأ دفثو ةيهيببلا
 رظنلا نم اهأدبم ثداوحلا لك

 رولا ل ميرالاوسو
 هيف ودي الو 0 اري هلاح رهاظ ىلا رظني .رمو

 لعلو لاوهالا هذه نم هكترا ام ىلع هل ةردق ال هنإو لاعفلا هذه

 ةيباغا ةدعاق نطابلا ناونع رهاظلا موق



 لدوحي

 للا تلحد تحيات حف ف نخل ةقشلا نيمب رظن دق
 لك عمو وفعلا تلط ىلا جادجا ىلا تنك امو ةلرددلا تردزلا ب
 ب يلف ينعونعلا يف ةصخر نينإوتلا يف نكي نإو ىناذ كلذ

 نك م يتب ام َّناعجال ركح ارم ينتلمش نمو كلذ يف لمأ محا عسأو

 رمال 0 اذ كاملا نك
 ىلا لاخلا يفرضحاو 3 1 ىلع دهعال لينارجلا يف هجردب

 ةنيدملا ينيع ل مّرحاف انأ اماو اهارخم ةموكحلا 0-1 الو ةنيدملا

 . هآأ ٠ اهارتنأ

 هيف ثبلطو رخآ مثرخاب هتعبتاف هربخ لع ءاطبأ هنلسرأ الف

 يغلي رثأ هكربظب ل الف برحلا ىلانييجومل لايت قاد
 ىلع تمزعو ينعوفملا رم تبسياو هنعرظنلا تفرح رخل
 نيب نم تررف ىتح تلياعتف مركسع يف لذدال ايلاطي ا ىلا برم

 ثدراف ةنيدب تررمو فورعم ريغ انيرط تكلسو ةبصعلا كلن

 نيرفاسملا قاروأ يف ينع ثملاب ةرداص رمإوالا تناكو اهب تيبمل
 5 ىلع اناجن روماملا تدجو ةنيدملا باب نرم تا
 تك ةركذت هنلوانف رورملا نركذت ينم بلط م يف لما 1

 ينرمأو ماق لب اهب فتكي ملف هلام تبيع تنك للجسر نم ايتن

 م اأج هدنع ثدجوف طباملا يلا انلصو ىتح هتعبتف هعابتأب

 يت ل ايلف ةمانلا ليوط مسجل
 الولو نانثا كعم ناكو اذك ناكم يف اذك موي "لع جرخ يذلا
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 يلع فطعنلا وجرا كتمحرم باب رع !ودرطي م يلثم ءايتشالا

 ةريبك تينج تك يلا ةيلاعلا 1م ىلع هضرعأ ام امو يتداسمو

 نال دعتسم اناف ._لتلا قحتسا كلذب يلا مولعمو ةقرسلاو لدقلا

 2 جر اير محال مناك نمل يقال
 يدءوأ نأ دعب تومأ ل نحل نك تثلأ نم فاخاال 1 و

 ينم ىضم ام اهيف ضوعأ د ع 0 تا

 0 تقرخ يقلأ ةيرشبلا ةيعبجلا نم ىذعلا قتسال ا

 ديالو يرتغل دلع نكي ال ا 0 آف ايسومأت ا
 ةمدخ نم نكمأل ءانبلا وجّراف ةمايقلأ موي يبونذ نم ةءارب يل

 يفأو يرغ نم ىصم ءايف ينط و ررص نم هب تفرع اع الدب نظولا

 نم نآلا تسيل ينايح نال بيرغ ءيش هبلطأ يذلا اذه نأ معا

 يئابحي عممتم نآلا ينأ الأ ةعيرشلا ىلع [طورش ليرشتا مح قى ح

 ضبقلا نم فاخأ 1 يدبيال 0 ا ا نكأ و ييرحو

 ىه يذلا وفعلا بلطا يناف كلذ عمو ينم ءيث دعبا هناف ٍِ
 بلاط تالف ضرف ولو هبلط يف ىح يل ترلو ةيلعلا ميحارم م ارم مش

 ا الا نما فرت نأ لوقا ا قرد هاوي
 نم ينامرحب ردص يذلا رمالا وه امنا نيدسنملا ةرمز يف يلوخدو
 نيذلا ريختا لها 1 نم يجارخإو ينطو دالوأ هب عتمي ام عيج
 درطلا اننا عسل ةيهاوا بابسأ .كلذ صا نا عم منم تلك

 كلذب يلع مح نم ناكولف ذاتاف ترص يا هع بس يذلا



 0 ا ا ا
 : اش ل
 و 7 م 7 10

 ل 1

 يتعات نم لع دعي ل ام

 نمل تلعجو يطبض يف تمض ةموكحلا ىلا يربخ لصو الو
 ىلع ينم اولصخت م كلذ عمو ايظح العجب ينطبضي وا يلع لدي

 مترشع تهرك مث موهلا ءالوه نيب الماك ًالوح تيقيو ين
 ينم ةعاجلا روفن :نارما "يلع عمتجاف ”يلع مهولق ربغمل مجيب ةماقالاو

 قرم ؟راهنو اليل يسفن ىلع شرتحا تنكف ينخ ةموكحلا ثحيو
 حرفا تنك نا دعنو ةاغطلا ةابلا ءالوه ةنايخ نمو ماكتلا وس
 يرورسو اع يحرف لّدبت داسفلا قيرط يف يعسلإو ءوسلا لمع
 تمدنو رورشلا كلت نع لودعلاو زورفلا اذه ةقراتم تين
 00 ياو لا ينم طرق ام

 نم تصلختو اطاوح او ةفئاطلا هذه تكرت اذا يلعل لوقإو بحتن|و

 ا ىلحتاو لئاذرلا نم صلخت ا اطاحوأ

 ىلاعت هللا ىلا بوتأو يفنوفرعي ال موق نيب شيعال ضرالا كلت

 2 بات هنأ - 3

 ليال :ءابشلا تاكرذ رع فرت ف قا

 نو ايافأ ةنيج يف كيرخل اين ريش ثنإ 0 5
 لأ بكا أ 0 كلذل ركاسعلا زبهجت يف دبعبع كلل

 نيدهاجملا كلس يف يجاردإو ينعونعلا بلط نيضم اباطخ كلم
 هتروض ام هلا كِلَبْكَف

 نإو يلثم ةجرد ىلا لوزنلا راقتحا مدع يف مضر ناك اذا



 رو

 قرط هز تاعجن اهيلا ينبذج اهيف ردع 2 ةريغصلاب ع يبل

 انسلبم تيأر فيك يحاص يل لاقق لامثلا تاذو نيبلا تاذ

 لك ازكه نحن لاقف س ذنلا يهتشن ام لك هيفو سنأ سلجم تلق

 ىلا رظنلاب عتمتو بيرشكا دع 1 و لك نإ ذل ١ لكءان موي

 ىلع كانرثا انت ةرشع يف تيغرو انعم ةماقالا تيضر ناف ن :ءاسحلا

 ةييك رق 6 انظانت كالضجر | نساور قوذ كانعفرو انينفتا

 - ثنك يا 0 هب تحرف ذ مالكلا ا م كارلا 1

 عيمجب عتملا نم يبرام ىلع تلصحت ن 00 | عونلا دير

 ابر حاسما نو ءاوها تك تربت ترتظو (رضو الكا نال
 اراينخا يلع ضرع اب ضر اال ملف فاخا امم أنم أ ترصو لاجلا

 دبر لف كلذ ىلع عاجالا ةعاجلا نم تيار دقو اهّسال مهم

 سلا ل طرش ناار نكا لوما لع لوصقت ربل
 كيبحأ ١ او يف لاقو كلذ 5 3 اهتقلع يي 1١ ءاملا نَحأ

 2700000 مث لاجرأ ١ ءالوه لع اير كلج

 و نيلا ف ىرخصل تصصنخاو اهتلبقف ةسائرلا رع اكل لو

 رهاع ةءارمأ قيخام ترصو نوناغ و موقلا نم يع ينعزأني

 ديح نم تذخاو رخآالا 92 | الو ا ؛ نونه" هي الإ موق سيئرو

 عيج ينباهف ناودعلاو يغبلا بيلاسأ يف عتراو ضرالا يف دسفأ
 نيحالفلا ن م نيلفغملا ناب عيش ١ تنك دقو ايره ١ معارو سانلا

 معلفغ نم يلع يلع داعو مهد ] ينهي لرد وا حب .يتئاضعتلا
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 دق قباطب اذإو ىضرالا نطي نع رخا هيواش منن لجرلأ 11:
 ىتح لاقو هيف لزاف ضرالا فوج ىلا هيلع لزني لس هبو متن

 بع الملا : هانت رف هايف بلكلا ىدانو نراك
 ماسلا اذا أ + ىلابي م

 ةقاط 0 تياأرف قباطا م 0 ترظن مث 9 هب رف

 لجرلا اذه ةفص يف يلع اج ةينابزلا دح كمت

 نأ لوقي ًالئاق تعمسف ةععبتلا لاعفالا نع هب رجزنا ام ينيريل

 يل لاقو لجرلا ءاج مث ءانرصن امولظم ناك وا هانيوا التاق ناك
 أسنو ةريغص نوكأ م هبو ةليظتمم اراغ تدجوف تازاف لَو

 اوهلسو عينج |وماق 0308 تبرق املف اهومرضأ رانب نوقدحم لاجرو

 يننورماعي اوذخار يل نيطيحم اسلجو يفوساجأو ينويحو ّيلع

 نوحاديو يناسب ىلع نوشيو فواخن آو ماهوالا ينع عفرت ةرماسم
 ارلخاد دق يسفن تيأر ىتح فوخلإو عزجلا ينع فرصناف يتعاجت

 سوك انيلع تراد مث معم تلكاف ماعطل اب |ورما مثربكلاو بيلا

 نال نيأرل ني لكلا تفر تكر رطبا 1
 ةرضاح ناسللا ةلط ةىعصف تناكو ركب فو نيرشعلا تزهأن دق

 3 امم رغصا ىرخالاو حورلا ةفينخ باوجلا ةعيرس نانحل

 2 موقأ ت ٍتناكو اهعم 0 0 7 اهجوز 0 ةزشأن ةجوزتف

 أ ةفيحت ىنعم فخإو قبه 05 الكش نسحإو ادق ةريبكلا

 نكل اليوط ينحزانو رظنلا ينقراست .ةريبكلا تناك نإو اهتيوهف

 يلا 67



 نرسل

 يوتسي يذلا تاذللا مداهب الأ اننيب ةقرف الف ربداتلا كتقاس دقو
 ريتحلاو ليلجتا هدنع

 كو و باذعلا اذه كوبذعي نا لدعلا نم له لاق مث
 0 ايرص نيريزاك كدلبو“ كنايحإو كلباصا نن كوفزحو
 نا فاصنالا نم لهو ا«تنوؤم يف ةفلك الو ا ةهق ال ناطيغلا
 ىلا رمالا كب لأ ىتح لعف ام كب لعفيو ةناهالا كلت نابت
 ثترصو اعيج ةيلملأو ةيل املا كقوقح عايض كلذ ىلع ىدبأو ةللا يسانت
 نطوم يف ةماقالا عيطتست الو رارق كلرقي ال ثيمب اط ىثري لاحب
 بنرالا ةيق يواست ةهق ناسنالل سيل لهف

 ركملا كلل ىناقا : نيس تففاذامو كاقو ايل كك م
 لئافلا لوق الآ ةلبخ يل دجا ل تلتف ريزانخلا لتقب

 نكره ةئسالا ال نكين ل. اذا

 ايناما نكي نا أيانلا بسحو
 نايس حدا | ام رثكأ ينم ذخا دق بارشلا ناكو

 يذي كخإو اوج "يلع دري 1 1 ةمقلا

 مهما انارغل ىلا انب رسف توجر ام تغلبو ثوب 2 يل لاقو

 رهشلا ةريثك اضرا انلخدف حرف فصن ومن هعم ترسف كوفرعيو

 -0--- ع 0آ51ظش-9 كقيدرحج م2
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 ليوط هلأ باذعو ةراصو ةايحاف ىكرتا تأقف هب رعشأ ُ مالكي

 نكي ل.نأو 0-85 نم تر كناربظب لاقو نظن دعصق

 الصاح كلذ نكي مل نا تلتف يتعنصب يل لع الف كلذك

 نم ةجاجز جرخأو يدي يف هدي عضوف يلا ريسا ينكرتا لصمبسف
 تنكو هعم كوسا مر ١ | ىلع مزعف بارش اهيف هطبأ يف ةقلعم ةطنش

 0 'و ماعطلا ن ا واب م مو وشملا مويلا كلذ يف

 ينع تفخو 0 1 0 0 ١

 سنا عا ار ترم» وم نسل ثرح 0

 0 1 تلقو هبنجي 0 0
 ديزلا ةعدقو اكد هلق ىبش هع ناكر ةيضلاو ةحاولا رن
 ليوط نامز كيلع ىضم له هل تلق ثفِكَتو ناخدلا ةنم علوو
 هتنيكس ىلع يدي تعضوف ديرت راك يل لاق من يلا رظنف راكلا يف
 لاقو يو 2 سبعف امدلا تك 0 له هل تلقو

 تلقف "يلا رظني لعجو ضرالا 2 و أذهان تنأ نم

 تنا لاقو ًاليلق تكسف راكلا يف ءىدتبم يكل لتاق كلغم يفا

 ا ةئمو كلج! رك 00 نم يفأ علف دجال ةذه نم تسل

 دنعف يرابخأ ضعب كلصو دق هلعلتلقو يبس هل تركذو خعأرف

 كتبحو كئاقل تينت ام لاط لاقو ينقناعو اًمئاق ضمه كذا



 لارا

 12 تزل قع قلأز يف اهرخآ ىلا ةطينربلا تلخدإو ءانيوملا

 ءيش لك نع يسفن ينخأ نأ ديرا تك ينال يجو ياسو نبع
 نبا يرذا ال ًاعيَض ا ككلسو ةقطانلا ريغ ءايشالا ا وعاد

 اقوخ تددزاف هباغلا لخاد يف خم قيضم ىلأ ينلصواف يبلصوي

 كناكم فق لوبي عفترم توصب مب اذا ريما اناني تنور ل

 دق ةلئاه ةئيه يف ًالجر تيأرف ًاليلق ةطينربلا تعفرف اذه اي

 داوس عم نروللا رفصم وهو ةلخت عزج هناك توبن هعمو ينهد
 ليوط لبح هطسو ىلعو لوح عم ديدش ضأيب هينيع فلو فيفخ

 ةضيرع ةنيكس همازح فو ةرضخ ةطلس قوف نيترم هرادأ دق

 ةليقث دي يننك ىلع تازن انه فق هلوق دنعو نينتلط تاذ ةيفبطو

 بهذ قيرطلا عاطق نم هنأ تقق# الو هنم ًالوأ تفخن ةقرطملاك
 كر ردها فاح نحالا تاهأ ال عك عيش قال هش وع

 كرا للجن تليق نا لوك. نع يل لاق مث ماعلا اكتر

 كلل ىلا فاعل نع ل ةيرطلا تبلل كافه نظإ 15 هك

 لهل <: ىذلو انها كل ننام تح |, ل تلفرأأاو

 ايفو ايفل لم هنم يفوح ' مدع يم ىأز 0
 ة ربحت هناك ثهب مث تريذاحت مثلك لكي تن أ لاقو هيلع انا

 لاقو كلف ني كليف رسالاب كلزك- عيكت اعز تاقف يَزخا

 يتلرط يف ريسأ ا 1 ل ا ربظيو كندقيقح ايل لعتس

 تنطن مث ًاليلق تكشف #1 الف ف يحاص ةيوس ريس لاقف

 5 ديا ”



 د 3-08
0 0 
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  0 0 00ا

 أهتيمرف ةاردلا الآ ذحأ الو ةعاسلا كرتأ نأ يدنع جرت مع يدي

 لب ةقرسلا ةريبكب لتتلا رييك ٍيظعت فوخ كلذ ببس نكي ملو

 رطخ دق هنال اهذخأ نع ظاعتلاو ةفنالأ اهيمر ىلع يل لماخا

 اي ديل الإ هلع اماينال 1 يفو "ىلع | اوضبق ول معا يلايب

 ةافاكمو هيف ايفشت الآ هتلتق ام يا عم ةءورملا هلق ىلا يننوبسنيف هعم.

 يف فيت اغا فرعا تنك و ةياغلا 34 ثيضم مث يعم هلعف ىلع هل

 اطل ةرواجلا دالبنا دودح ىلا يبتنتف سارق ةعبرا وحن لاغلا

 نمو رهظلا بيرق ىلأ اديدش ودع ودعإو لورهأ تذخاف
 يف تلق اهلك ترص مث يراكفا ضعب ينع عاض يرحل ةرثك

 ىرأ دك قبر ها دازو ينركف 0 توق يرحم ا

 ربكأ اهنم دحاو لك ةهج لك نم يب ةطيحم ةلوهع تالاك
 دادح ةحلساب ينبرضت تالايخلا كلت ناكو رخآلا نير

 تنك ىتح رمته فوخو ملا باذع يف و

 تيل اذكو يلتت ماو "لع ضيفا نم جمال يشن لعق
 ةايححأ ةقرافم يلع زعتو كلذ نع ًانبج يدنع دجأ يسفن برضي

 ةأيح يل ءانهي ال ناريح تيقبو 'اقبلا نم ديدش بعر يف يأ عم
 هذه يل تترمتسإو ءةرخالا يف هللا باذع فوخ يب لحو توم الو

 - عيمج يتركف ىلع رو يبوره ءادعا نم ةسداسلا ةعاسلا ىلا ةلاحا

 تيشمو ودعلا تللقا يبا مث يورخالاو يويندلا باذعلا عاونأ

 1م
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 قاض دنع ترهظو ةرخالا ف للا بار اينذلا يس تملا

 باضلاو لدتلا ليفت نم ترص ينال هبف ترص ا ةيسلاب ىوال
 الو كلض تاكا ةأرملا قت ةزاؤَص يف تروضتو اًطابحو 'ةقتشملاو

 يتاح 0 يق ريغص انإو ةقونشم اهيل ترظن تنكو

 ااا ا ا رظاو لضاشفلا سنع تراس اة ل
 عم ضم ذاك 2 ينكف تاقتنا مث ةطرولا هذه نم صلخت ال

 اهضعب ةئيسلا هلاعفأ طبرا تلعجو يسفن ىلع نّوهال هتاح لوط

 ّ ينع باغو فواخا لع كيلو اورام ندفاسي مف ضعي

 ىتح ياشحا يف بضغلا ران العشم ةعاس عبرب كلذ لبق ناك

 دعب نع تعمم ذأ ر اكفالا هذه يف انا أنسبو لتتلا 0 يق ينعقوأ

 ل ااايخ ناكر القل جراح ربت ةيزحا ةقرلو قرت نو
 ةدش نه يشهد نم تببتناف ةعاس عبر ومن: قيرطلا نم بيرق

 اًئاه ةباغلا طسو تلخدو *افنخالا بابسأ يف تذخاف فوخلا

 ليتقلا عم نا يلابب رطخ مث هجوتا نيأ يردا ال يجو ىلع

 53 مو اهب نيعتساف اهذخال هيلا دوعلا ىلع تمزعف ةعاس

 هنم برقلا ىلع ةراسح يل دجا ملف الصأ دوقنلا نم يش يعم

 مدقا ترصف ناطيشلا اوغاو ىلاعت هللا باقع فوخ ينبذاجتو
 بناجح بلغ م ماهحالأو مادقالا نيب ددرتاو ىرخأ رخو اذ داك

 تذخاف ميظع فوخو ديدش لجو يف انأو هيلا تلصوف مادقالا

 مث امذخاف كاي نزع كيمزفلا توق :انفْيا انعم تدجَوو دعانا



 ررككل ش

 لئافلا لوق ىلع فقي ل هناكو يدوجو هضرف مدعو
 هنفجو ما نم اع ردح

 امسلا ون هفرظ باقي كاب

 ىوس ضرغ اه ام اماهس يجري

 اكسلو ارق تلف * اذحالا

 تبيننو ف 1 يلاح تربغل ذا هبق شل انا 0

 0 ره أك و 4 ا نم ظقينسأ ماك ترصو يسفنل

 كدي اف امتسالو كلا تاجو كلا تحلر لأ
 عيرقتلاو موللاب يشن ىلع تعجر نئيغ تكاه دق يفا تيار

 ياوق تيارو يدي نم ةقدنبلا تعقوو ينم لصح ام تشهدو

 دقو | نفت لئاق برص نالل ةسلكو تدع ل

 لعلا هيلع ى معسأ يذل | عيشلا لا كل 5 ةأيحلا ن

 تاومالاب ةقنم ةربقم 0 ا ١ يف نا ثترصو

 يناكو ةهج لك نم يلوح نوكسلا ناكو توملا يف يتركف ةرثكل
 سفن رخآ يق هتدجوف هنم توند مث لتاقاي يل لوقت يفن عمسأ
0 000 0 0 000 

 قلع: سس تتس د 3 0 م 92 3

 رتل تكام هرضلاو الاه كير نيس شل
 7 ةريبن 520 تينج دق نالإو يريخ قولخ هلثم دجوي ال



 لررلر

 لاوحالا ءأ وس 9 تاهل ان تقأو نا م صاص اأو ثوقلا

 000010 راسو ير يوت ع ريشا هع
 ةسو ردغلا ط رصم ةيربلا 2 يأ نودي و تافالت الأ نم

 ل هكردأ دا لف هذيص ديرأ 00 توذعف 0 تي ار موب ا

 ةناغبلا خم تحالف كيد 0 هيلع ةيقدنبلا ا 1 عاب ذدعل

 رظنلا 5 ناويحلا اذه 3 هتقدنب بوص لق الج ا

 ناوطلا نم ينتحل ام عيجج يف بيسلا ناك يذلا رينغ نتا .ه اذاف هيف

 يذلا يادعأ ربك اذه تأق 5 يلق نارإن 1 يهسج 4

 ثقو اذه 1 !لرغلا اذه هلجحال كك 2 جاه انأ

 سشيعب هتكرت ن ١ يعأ ينملح 0 اك اح. نم هنامر < يق ةصرفلا زاهتنأ

 يسفن ميما ا فلا راضتو يصئارف ات نمل نه

 د ةصاصرلا تالفنف هتب رضف ةقدنبأ و رعش | م يأ ىتح

 3 اياده 0 هناك همد 3 طمني هينجحو 3 1 هئاشحأ

 يلا تلقو يليلع يفشو 9 دربو 7 0 تدمخ 0-0 ف

 0 رس تيرا 1 0

 راناب بذعا ن ١) يودع لب

 افلا ف ذلي اك ىرأ تنمو

 :رانلاب يذخ ا ه4هنم حرفأو

 ا نأ يديص م يغلا اذه عقوأ ام تلقو
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 ذذلتا ترصو يجو رع ءايحلا بابلج تقزم يلا" ثحضإف

 07 ىرا تنك يال ينع مدعابتو ينم مثروفن عم مهيب يفماقأب .

 صرحاوا هيلع ىنخ | اًعيش كلما فك امل 8 مهلعايلا اباذع

 تناك ايدل تابيطلا بسك نع لودعلا يباد ناكو هظذح لع

 ايخيريتلاتج ب ين اف .نويملا ةحراكو لا
 دلب ىلا مثدلب نع تلحر ول ينا يسفن نم فرعأ تنكو هنوبحي

 يفت نكلو ةديبحلا لاصفلاو ليمجحل لمفب ىلتلا تكا رال ١
 لاوهالا نم تيساف ا يراكذت نال مهيب ةماقالا الآ تيبا مهم

 لضفوا فرش هل لاقي ام لك .نعو باوصل ١١ نع ينلهذا م الالأو

 قا طقم هنيحت اذه عمو لئاذرلا نم هيف انأ ام ىلع تيدامتو

 نيناونلا ناروصتا تنك انا هلعفا ائيعم آرمآ دصاق ريغ يلإوحا

 ينبان ال دع اهتنلاخخ اهاضتتب لمعلاو اهننس ىلع يرجل تعضو

 يفلاخم تناك نزور "دكا :ةعانلا بتاضلأت لزاونلا نم اهببسب

 نطابلا يف يرارصأ عم ديطلا ىلإ تعجر مث اثيطو ليج لوا ال

 هذه تناكو هيلع يرصب عقو اهلك داطصا ترصف سلا راضأ ىلع
 اهيلع يعبطت دادزي نراك نيح 5 ةذيذل َْ يدنع ةعنصلا

 ةفل اخغ بح يدنع دادزإو هنم توقثا ١ بهريغ نأ لو ًاصوصخ

 كلذ لبق قط ناك 5 يذلا فوخلا ينع بهذو 5 نيناونلا

 تكو.ينم برقي نم بلق. يف صاصرلا نيكست ىلع انمزم ترصو
 ءارش ردق لع لياقلا الآ هنم عيبأ الو فالتالا دصتل داطصا



 للرك

 را 32 اول انور يل ناف يتعأ ةونال نم كلر
 0 هرارغل رخآ لاذحأ يلابب رطخ من 1 ينروص ةعانش يف 0

 داعب الأو ا ٠ هياع انأ امو يرمأ فرعي هريغك ناك اير هنأ

 نزح نم ينارتعإو هلثم يل قتبسي ل ءاكب ت يي ينمرفف
 رفي 5 ينم لفطلا اذهرف دق تلقو نمنا يف هتيناع ام فاعضا

 له مأ لابحلا شوحوب هبش يدنع لهف سرتفملا ناويحلا نم
 نييمدالاب يهش عيمج عاض هنا وأ عزفلا ةمالع يجو يف ىأر

 ريغ نم ةسيئكلا باب هاجت نكر يف تيوزنا مث ل يتوادع ةدش نم
 الب قابلا تفساك تراكللا اذه نم تبق مث روعش الو. ينم دضق

 يلع اوماسب لو دارو "يد ورم يباحص و يقراعم عيمج ن | تبر
 اهيلعةءار 4 يئيرطا يف تأ ف ةوبق ىلأ تدك م ينوفرعياال مه كَ

 ام عيمج يف انبس تناك يلا يف اذاف اهتلمأتف ةكسملاو ١ ار
 ينتدانو ينم تندو ينتفرعف اط ىثري ةلاح يق تراص دقو يب لح

 ىلع دبشت ةباك اههجو ىلعو كداءا يذلا هلل دمحلا تلاقو يساب
 ركسعلا نم ةعامجي ًطالئخا اط نا تيأرو ةقحاللاو ةقباسلا اهاعا

 نم عون يل لصحو اهنع يجو تفرصف اهشيعت قيرط تيكر خم

 ينم ةجرد يندأ وه نم تيأر ينال ةحارلا
 7-5 تعيبو تتام دق امنأ تربخاف ىقدلاو نع الاخ 5

 لهالاو لاملا نم [درهع ترص ينا تفرعف اهيلع تناك نويد يف
 راعلا يشن يلع ينخاو سانلا ةمالم قوتا اقباس تنك دقو



 لرسم . 9

 ةيسودئاذشلا 0 مدأ يفد عيوجل و 0 ُِق ىرأ 3

 سيشلا ترصبإ اذا تنكف ”اخرو ةورثو نم 1 و لاح

 ا تعمس وأ ةعلقلا هيلع يذلا لبحتا ارو نم ةعلاط

 يداءوفب ثدقوإو ينازحأ تنو يناهتا تجاه روفصع توص وأ

 ابلف دايدزا يف امئاد يسج ءانبال يهارك تناكف ماقتنالا ةدارار ان

 اير نسل نس تس حو
 نيذلا نم ماقتنالا دصقل لب هب 0 الو هيف اح ال يدلب ىلأ

 ىدعإو لورها ترصف يءانع لوطو يءاقش يف اًببس |وناك
 فيلا قئالاك يربك لع قلبحن هيض يلق فوادي
 أم ةركف تراثو يريمق ساه ةديكلاسوفان انعب نمر

 "لع تخفف يادعا متارج يسفن يف تربكو دئادشلا نم لع رم

 روصإو يادعأ ددعا ترصو يدنع 3 ةديش تر يجارج

 لع يايا مهيمور.دنح فوخلاو بعرلا نم للص ا 0
 أمو قلق ل تلصو قىقح ازكهو مالالا ع نوهتف ةلفغ نيح

 ناكو لبق ره اهب اهرظنا تنك يفلا نيعلاب اهيلا رظنا تنك

 ينوفرعي ةسينكلا ىلا لأ ضافاك سانا تدجوفر اهنلا ةوح يف يلوخد

 قولا لا تو مدع تضم نوعا يا ور ظن
 هتيطعاف لافطالا بحا ايدق تنكو ةروصلا ليج الفط#ب تيأرف

 رفو هب ىر م لأ رظني ._لعجو يم هذخاف يعم ناك ايدلص

 1 ينمرف انا هلعل يسفن يف تلق مث كلذ نم تبيف فئاخلاك



1 
 00 ا ا رس

 سا اي

١1١1 

 نبحلا لبق تنك نإو يلا هيف تعقو ام ىلا كلذ ينرج ىتح
 هنع ينعني ناك نكل داسفلا ىل ملا لبا 0 00

 هب تدجو يل اوحأ نسحيو ييبرت هنأ مهتزي نيلا ينولخدا ايلف

 نانا اًيقش نيرشع وحن مهلع موكحلا ءايقشالا نم 06
 نوأزم هلل 2 | تركذ اذا تنكف قيرط عاطقو صوص نيب أم

 لقب رخافنلاو جسللا بسس نم هب هفنلا ينعسي ال ام نولوقتو يف
 ا اراك نع كاد عر ىضارفلا كلج لاوتالا بلت '
 دجا مل مجاننجا تدرا اذاف عابطلا اهعادم نم رفنتو عامسالا 0

 ارشع تلاط ايلف معسناكتو مهسل ايم ىلا دوعلا ىلا تررطضاف
 ل اًدحإو ترص ىتح مهقفإوم رم ادب دجال مم 3

 تنل ةعمزلا رومالا تدوعتو ةديقعلا 0 نم يدنع

 دقلو داسفلاو ةواقشلا يف 5 يف أرقأ لع تنف ىتح 0

 لاحا هذه 516 لاق نم

 هنيرق نع لسو لثستال ءرللا نع
 يدنتي نرافلاب نريرق نككف

 ول قلل ب عاملا يرارس |: قرع لوقو
 رخال تيبلا يق

 ةعرس هبناحت رش اذ ناك ناف

 يدم هنراقف ريخ اذ ناك ناو
 تنكو لاصخما ءيعدر يف تقرغو لالضلا ةيدوأ يف تبع لب

 0 دي هَ !لرهرو لا
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 لاح هب دتشإو اعرذ كلل نم قاضف ةيلآ 012 الون

  7هلبقي م كلذ عمو ةشيعملا ليصعت ةمدخلا 0 لذو داقتاف

 دتشاف ةمدخلا نع هفعضل 3 بايرا الو هدلب “اظع ن

 اما تباخو هلا> لاحتسإو 0
 مهلعل اهم ةييكشا لع 0 تباف مانغالا يعر رانخأ من

 بقوع امل داع اليبس شاعبلل دج مل ايلف هتريس ءوسو هقياوس
 ظقيتسإو هتركس نم اكح اهنكل ةرماكل اف .ةفرح هدو ن0

 رع لفي ل ناكك أ حاورلاو ودغلا 000 جدنف هتلفغ نم

 5 هودعل داصرملاب راصو نيثرم هيلع ضبقلا ىسي الو نيع ةفرط هودغ

 هسيبدت هل كلو. هنأ ناكر ميج التخالذ تالا |

 هيلع ةودع ةلالدب خرم ثلاث ةموكحلا كرش يف عفو هودع قذحو

 ثالث ةقاشلا لاغشالاو نعل اب ةرملا هذه هيلع حو نجحياو ذخاف

 كلت يضماف يميهبلا :ناويحاك هربظ ىلع رانلاب هممو دعب نينس

 نم عرخال 0 0 ”| ران يف هناك ميلا باذع يف ةدلل

 سقلاربخا اذكه هلاوحا عيمج ةريغتم اهب اسوبحم ناك يفلا ةعلفلا

 هبنذب هل فرتعا يذلا

 سفادلا بوقعي لاق لصح اذام من عْشلا نإ لا
 نسحأ تنك ةعلقلا هذه نب لوخد ىلبق يفا لاق هنأ ضي
 31 *اقش الا نجعلا ينداز اما 0

 ]كفل رفض ننال تك ينجح" لبق يلأ كلذو داسفلاو ردغلل

 ١ا/



36 

 ةمدخلا نع عفرتلا ىلع كلذ ةلمجبث هردق ةعفرو هناش ظع روصتي

 دجي )لو ةديدش ةريح هل لصحنز بتل إو فعضلا نم هيلع وه أم عم

 كلسف ديصلا قيرط نسحتسا مث هبوغرم ىلع لصحتب هب ًاليبس
 ضرأ نم دايطصالا نم ةعنام تناك نيناوقلا نأ عم كلسملا اذه

 امو اهنم داطصيو اهيلاب هذي راصف ةباغ هدلب برقي ناكوريغلا

 ىلع هترثإو هيلا ليلا ترهظاف هنثوبحم ىلا دب يئاي هيلع لصحت

 ناطبلا انخ نم لجر مه اورج اوطاشاف اهعحار ثا
 ثيحو مث ةقيقحلا ىلع فقو ىتح نييباحنلا نيذه لاوحأ نع ثحين ذخاف

 ىلع 8 نإو ريغلا ضرا نم ديصلل ةعناملا نيناوقلا ملعي هنأ

 دي يف هعقوإو هذخاف هيلع ضبق ىتح هبقرت سبحلا هوازج كلذ
 تعطتتاف ديصلا كرتو صاخت ىتح هدنع ام عيمج فرصف ةموكحلا

 همصخب هتلدبتسإو هب الصاوي ام مدعل تنبلا نيبو هنبب قئالعلا

 | ل4 كاراخ هللا ةرادعلا ران تعرضأت كلذب توجت
 ماقإو ةدلبلا كرتف هيلع لاح ىيضو هرقف ةدشل ردقي ملف ريفخا
 هديص يق وه انيبو ةيفخ داطصي ا ىرخأ ةدلبب

 لوالا هيرغ ءارغاب هيلع ضبقو هب طيحأ ذأ هودع نع ةلفاغ ةرم

 ًالماك ماع نيلاب هيلع محو ذخاف
 ةدارا ىوفنو دويدشلا ةروس هيف وم ةدللا كللت يف ناكف

 هب لغتشا ءيش لواف هتبنم ىلا داعو لوحلا ىضم ىتح ماقتنالا

 كل رم ل رم
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 هيلع موكحلا اذه ةصق مهني نأ يشل نبأ بغر اجرخ الو

 لاق ةمئا ليصفت ا بوعي 0 0

 ثداوحا قاروأ نم اهديفتسنل يواهقلا ىدحأ ىلع انب جرع ب

 يوك دورت عادل ايعنح اهني اتا
 قاروأ ءارقي بؤقعي راصو يمشي اه انم لك بلطو ةريغص ةنزخب

 # صا نأ لاقو يرولا نير م ذلزا ام: يق. نأ ىلا ثدارإل
 قة هدلاو هكرت نايلروأ ةنيدم نم ةبيرق ةيرق نم يتلا اذه

 ةشيعملا يف هما دعاسي ناك اماع نيرشع هنس غلب الو همأ هتيرفدهلا

 هنأرقا نيب كلذب فرع ىتح ٍهتعلط ءادتبا رم ايتش ناك نكلو
 ٠ ولولا رت دام تناكو 7

 كلعضي نم اذا ناكف لطاع هيقش دحا مسلا و هرظنملا عيش هنا

 ع 9 قابل تقل رم سا فلاوخلاو لي سد

 نوك عفو نهاد ولو ءاسنلا رم هنم نكمت مل ام لين يف دهعجي

 7 1 لايقاف حرب اق دل رتل ارش هاب
 8 نرخ انآ نيف افيدر كه ناك ليسا البلو هبحت ال
 هبلق ف عفو دقو هتيلكب اهيلع 52 وهو هل أوم تلشيل هبعاللقو

 يلع قلي راضقو روق اهنيك هيلع اهبل فاطم اياد راك
 اوس هرقف دايدز عم هبررأ غلبب ملف كلذ عمو هتدلإو باستكا ل

 ناب ىضري الو باستكألا ىلا قيرط هل سيلو ةحار| بحوهو
 هنبأط دوضو طير رم: راك ناقل قوحالتلا لايسلل انسي
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 زييشلا لاقف يعم هجوتلا يف كلت ةر 00 لبف هيلع

  5 3اجاوخلا رضح ناف لاوزلا لبق 3 انوكت ن |ديال

 انبهذ رضحي مل نإو قافتالا هيلع لصمي ام بسح هعم |ذهجوت
 لافف اهتيعور نم يردص 0 ا اهب انك يلا نيعلا وحن

 نادت قالا |راور جشلا نتا ديب ذخاو ةعاطر انجن وك
 ةفئاطاهباببو كانه نيريثك سانا ادجوف ةمكحْلا ىلا الصو نا ىلا
 ظباضلل بوقعي مدقتف لوخدلا نم ضعبلا نوعني ركسعلا نم

 العجم /لخدي نأ ىلف لوخدلا ناديريو ناييرغ اهنا هفّرعو

 اذا كلذك اهانيبو اًثيش كلذ دف ةليخا عاوناب هيلع ناليحت
 سو امفرعف لبقأ دق. سمالاب هنَع انك يذلا 3 اجاوخلاب

 هفرع امالك طباضلا ملكو ةيبرعلاب يلا نبا عم لكتو انهلع
 نيدج نم زجاج نيطرحم نيرينك انلخ ادجوف اهلخدأ مث ةقيفحلا

 لك ءاضعالا عيمج هيفو رد وه يذلا كلا لح هلخادب

 عيمجللا مامإو عفترم يسرك ىلع كانه سيئرلاو هنجرد بسح ىلع
 يناجلا راضحاب سيئرلا رماف سلجلا متو آليلق الآ انبلي لف ةلواط

 ةعاسلا ومن هنولثسي اوراصو بشخ نم يسر ص سلجأو لاف

 راصو احرف سانلا تجاه مث ةليوط ةصالخ التو سيئرلا ماق
 ةفرمم كغإو طوللا ةرتكر :ءاعدرالا نيف يبان دي كمل

 فرع امنا هيلع وهام لعر هالأ فرعي م إ يغبني 5 مهغلب ريش نب

 ني موب ف لعلب لا ىلع مح دق هنا



: ١ 

 ليلغلا ينم تيفش دقو تبجا ايف تدجا دبل خيشلا اهيا لاقف

 ايدإد اًذح لجرلا تاف ليزم نم اط دجا تيك امرابش تلرإو
 اراصو ةيبتكلا رم اجرخ مث دبا كقرافا ال يبني ةلاكو الئقعو
 ها نايل شل أ ندابساف لبللا بفزا ىح نيش ردم قف نان

 بكر ىتح هل ايظعت نيرضاحلا ضعبو تيبلا بحاصو سيئرلا
 ممزنم ىلا بوقعيو هدلو هعمو راسو هتبزع

 012 راسل

 ةمق

 هيلع ملسف زيشلا ىلع بوقعي لخد ةليللا كلت ةحبح قو

 ”ايقشالا دحا نا سمأ ثداوحلا قارواب تيار لاف مث هدلو ىلعو

 مويلا اذه يفو مايا ذنم طبض دقزيراب يحاونب 0 عئاشلا
 ريا ليز بصك درا كي نع هلع



 سف

 را دن نهرو نم جلا نير طرعان
 زجرلا رحب + نمو اريخب أ يبل هجو ىلع هوقلا هريظنو انيلع هللا

 نافجو لمرلا رح 0 اهفوطق تللذو اهلالظ مهلع ةينادو

 يذلا كلارا تاع انعضوو هريظنو تايلر ل هذقو د

 هرإ ذنو يرماسأي كلبطخ ايف لاق عيرسلا رحب ما كرف | ضقنأ

 ةاكفارق لع زم يتناك وأ ذدمو: لظابلا لع حاب فذ
 ف يفخلا رخ ندهو ةفطن نع قرش 3 انقتلخ انأ 8 كر ندو

 الاهتمو ميلا عدي ينلا كلذف تودلاب .بذكي يذلا تيأز

 رجب :مو يقانب ”الؤه موقاي لاق اذكو اًبدح نوبقتي نوداكي
 بضتتت ارحب نمو نيربدم نولوت موي داننلا موي مورخلا عراضلا
 تاقدصلايف نينمءوملا نم نيعوطم ثدي رح نمق صرع ميولف ف

 نيتهم يديك نأ مل ىلماو براقتملا رجب نمو
 نا هيف !وطرتششا رعشلا نا لعت ملأ هللا ناجمس نيشلا لاق

 لاق معن لاقف ادصق نروزولا ءالكلا وه !ولاقف |دوصقم نوكي

 هتثزأوم اًدوصقم وع أهوعتو تايالا هذه ند كيكو 1 زيدل

 ىرغص ةلصاف 0م 3 :وأ الو ناش هيف دصق) و رعشلا ليعافمأ

 سيل رعشلا نم كلذ نا ملست ىلعو آلصا اًرعش سيلف.يربك الو
 اًردان ٌدليلق 0 .٠ ىلا تفتلث ال نأ بيلغنلا م مصل

 لاقيف رعشب سيل هنأ نكرفل ل١ عوبجم ىلع م ءل كحال ردانلإو

 رعشلا هانلع امو ةغالبلا ىضتقم ىلع ءانب



 اا
 بني ام تيرقتسلا اذا كناف ةغالبلا بنارم يف توافنلاو رابخالا

 مل لئاسو وا اًيطخب وأ تناك اراعش هاغلبلا نم. ذحاو ل
 ىلع ةلاسر وا 0 وأ عطقملا ىلا علطللا نرم ةديصق دحت دكت

 ىلا بوسلا عيمج دوجو نع الضف ناشلا ولع يف ةدحاو ةجرد

  ةرينك تافالدخا دجت نادب ال لب ةجردلا كلت ىلع 7

 ضعبلاو اًولع املا كامب قوف ضعبلا ىرتف دحاولا لكحلا مالك
 سيلأ ةريصب يذ ىلع ٠ فاخب كلذ امو الو ضر كليم تحن

 ادم هناياور فالدخأ ىلع نآرفلا دحتا د لب لاق, كلذكردلا
 3 0 كلذ كينكيأ زيشلا لاق ال لاق ةغالبلا يف

 ةنلاو ركشلا كلو . ذكي م ينك لاش كلل
 7 9 ةحاح ينهذ ٌّق يش يشأ اهيا ل هيدل هردق دادزإف

 نا لاق ايلف مسبتو . يف امو يشل اياك اهيفخأ

 0 ءالسلاو ةالصل 0 دقو هللا مالك كشال
 اذهو لاق من :تشلا لاقف هل يغبني ١و رعشلا انباع امو هيفو
 0 عيمج نم هيف نأ عم رعش هيف نوكي ال نأ يعدتسي

 رنكيلف ءاش نمو نمويلف ءاش نف هع نم ليوطل ارحب نم هيف
 مانةلخ اهنم هموزخم نمو نليعافم ناوعف نايعافم ناوعف هنزو

 ديدملار حن نمو نلعافم ناوعف نليعافم ناعف هنزو مديعن اهبفو

 مهلع كرصنيو مزخيو رفاولا رب نموانيحوو اننيعاب كلفلا عنصإو

 نه يده هلو ئلماكلا م نمو نينمؤم موق رودص فشي (و)

00 



 لري

 نحلاو سنالا كلذ يف هرهاظ

 لهنكو همدق معلا يف تخمر نم تافقوف كتافقو 0

 هتعمس أذأو صوصخح قسن ىلإ ع مالكب تكتلجحاص ناسا ىلع تربح اف

 ةلزخم كلذ لزني يل رسيني 0 6
 قىذدح ا ظن ىلع ردق ىسوم نا لاقي ال اذا ريس | لادقف 00

 ا و ءاكيرإ زاك غم نعاةياكح اهمال هيأ

 هنأ نظأ تكلم ينع كازا لق كر ل لاف تايالأ يف 35

 اهنع عانقلا فشك لعل هذه نمربكا ةنقو يدنع نكلو لوز:ال

 ةرضحاي لاقف ىلاعت هللا ريسيتب ةيشلا لاقف مكترضح دي ىلع نوكي
 ىهو فيك لاق ال لاق كش هللا دنع نم نارنلا نوك يفأ نعشلا

 ههجو ربغتو كلذ فيك يشل لذ لف واكب قط ع هيا يالي

 لاقف اذكم مالكلا درك ن نم ١ لاؤسلا نأ ريغنث ال لاقف
 دنع نم 1 نارقلا ل وأ لاقف كلذ يداي 2

 روك قلل 0

 كيلا 0 | ارقل ١ باحصا ل 00 70

 0 تلاذ لم درع لهَو

 - دجت لوقا ام عمساف كلاءوس لّوا ينلاه دق الهم عشلا لاق
 ) دارلا سيل هن ب د م
 ٍّإ ل ب ضقاننلا دار ١١ لب تم 5 تاياورلا فالدخا فالدخالاب



 الردف

 * العلا ةبسنلاب ينال ا كلاك نم اذه لاقف ملعلا
 هنم لصالاك اط:تن إو كلذ ملا ٌدعأ ال ةعانصلا كلت

 ريغ همظن.نإو همظنب زبم* نآرقلا نا زيشلا اهيا لاق مث دهتسي
 ال هلثب |وتأي نا ىلع اوعتجا نا سنالإو نجي ناو رشبلل رودقم

 اوتاب نا ىلع ”نحلأو سنالا تعنتجا نيل لق ىلاعت هلوقل نكي
 دقو اريهظ ضعبل ممضعب ناكولو هلثب نوتاي ال نآرفلا اذه لف
 ةياغلا ىلع اوناك لسو هيلع هللا لصديحم "ينلا نامز لها نأ درو

 رشعب مادحت مث هلثب نايتالا :رع |وزحم“ ةغالبلإو ةحاصفلا يف
 أضيأ اوردقي 06 ىلع ةدحاو ةروسإ 6 وزب روس

 ىلع اوردق مها ولف !"دج ةريصق (رثوكلا كانيطعا انا ) روسلا يفو
 كلذ 0 هب ىدحتلاب اوتأ دق اوناكل تايا ثالث وهو اهراذقم
 دأب ذأ ننال لب 1 ظن نأ دهشي نآرقلا ظن نا عم

 هدحو ناكولو حصفانأ زومبي نا نع الضف جيصفلا 1 ال رثكالا
 نجأو نيل هرهاظي نأ نع ًالضف

 نارقلا نم ةداهشلا هذه ذخءوت نيا نمو شل لاقف
 (اناسل ينم مصفا وه نوراه يخإو ) ىسوم ةياكح .ةيف نأ لاق

 يرما يل رسيو يردص يل حرش بر لاق ىدوم نرع هيف من
 ٠ اذاف مكدنغ ةيا رشع ىدحا هذهو اًريصب انب تنك كنا هلوق ىلا

 دحإو عضوم يف ةيا رشع ىدحأ ىلع ىسوم وهو دحأو عيا ردف
 اذا فيكف رثك ١ يلع اًدحإو نراك ناو ردقا مصفالا نوكي الفأ

5 



' 1 0 
 هللا ربخا اك 0 لو لع لاك ةمايقا زي هلككللك بلا
 اليشم نكي هيأ زازكلالابكرعاو ةنس فلا نول ةزاذقم
 نم تقو يف لاءوسلا نوكي نا نم عنام الف ةفلتخم تاماقم
 ةتامانثم ٠ نم ماقم قو رخآ تقو 2 8 الو ةمايقلأ موي تاقوأ

 0 37 تاي قبض راعنال ذئيحو رخآ ماقم يف نوكي الو

 ارساب ماع كنا هللاو هل لاقو حملا ىلع لبقأ مث ةهر هسا ىراشاف

 0 5 دلل روطاعرا ن اريثك ينع كازا دقق ؟كتغل

 هلوق يبو قات يا دنع ةمايغلا موي منا م ىلاعت

 موي اذه هلوق نيبو اهسفنن نع لداجت سفن ُك ينأت موي ىلاعت
 ىلاعت هلوق نيو اضقانت 00 5 ندعو د كو نوقطني ال

 : 0 ليقأَو هلوق ناب ا 5 ذئموي مهين باستا الف

 كلت تليزا باوجلا كلذبو كلذك رول اسم ضعب ىلع
 سنت كترضحب اننا ىيبم ليحل ركشلاو ةنملا هللو-تافقولا

 ةباهم لاوسلا نع ايشاعتم يرما لوا تنك دقلو مراونا نم
 : وجرأ دحإو لاوس ببسب كشلا بهايغ نم ينع لاز الل نالاف

 70 انل بيطيال نحنؤيشلا لاقف لاوسلا يف يل نذالا مكبانج نم
 ظ ام لسف انحإورا ةايح هناف مولعلا كس 161 ا دع

 كلل] قع توصيف قريت لاه“ يوضرتا هيلع كلذفأ تعش
 كلب سانلا رصبأ منال مترضح لسا نا ىلع اًيرجا دعاصف



 لالملو

 عيدبلاو نايبلاو يناعملاو وهنا يف لانملا ةزيزع لاخلا ةبيرغ ءامسا .
 نارسإو ةغالبلا يف زايغالا لئالد باتككو هريغو هيوبيس باتككا

 كلذ ريغو حاتتملاو ةغالبلا

 لوصالا لع بنتك كلذكو تافلؤملا بئارغ قطنملا قو

 كلذ ريغو

 يأ تيانكو نرامزلا رابخ انك يراتلا نمو

 0 هريغو ريثالا نب 0 باتكو
 فممصملا ىتإو هناكم هعضوو رتفدلا ذخا كلذ دعب مث ةييرغلا
 هو فف: حالا جاييدلا تا كا 2 فرظم دلجم

 راصو سلج مث لزغ 5 يوت كم هدجوف يشل
 كب ينعمج يذلا هَل هلل ديلا ذاعسألا ة ةرضح أي ينايلتلا لاق مث ا ارقي

 فرعا ال ينوكلو نآرفلا يف ءايشا ضعب يف فقوتم نامز ذنم يئاف
 دحاب عتتجا مو يتافقو لزت ل هيلع يف ام ىلع ةيبرعلا ةغللا مولع

 |م يشل ا ا وف ينمبفي برعلا ءايلع نم اندالب يف

 بذنع لعبال طر ام هلوق نارفلا يف نا لاقف كتافقو

 هيف نأ عم نومرخنأ مهونذ ن نع لكسب الون هلوقو ناج الو سنأ
 نيذلا نام سلف هيفو نولمعي اوناك ع نيعبجأ مهلتسنل كيروُق

 نيتزيخالاو نييلوالا نيتيالا نيبف نيلسرملا نلئسنلو مهلا لسرأ

 نكلو ءاملعلا تاففو نم هذه ذيشلا هل لاقف ضقانت يل ربظي ام ىلع

 مشلا اهيا لاقف ضرغلاو ناكملاو نامزلا دخت نأ ضفاننلا طرش



 اس1

 يليدلل سودرفلاو معن يبال ةيلحلا ملسم حرش يدنءأو يراخم
 يراق يلع الل جياصملا ةاكشمو ةمئالا ديياشمو هجام قل ننسلاو

 قاعاصلل زاودالا قواشعد

 ةرصبتو بهاولا لحإو راكفال راكبا باتك ديحوتلا نمو

 زوكلا زومرو سيدقتلا سيسأتو ديبملا حرش ديدستلاو ةلدال
 ررغلا حاتثمو ةداعسلابزوفلإو راظنلا ةدمتو الكلاب 5

 يداملا ةيادهو لوقتملا ةياهنو رونا قراشمو مولعلا كرادمو

 نيدلا نكر يواتف ةفدح يلا بهذم يف يواتفلا نمو
 دمحم نيدلا نيما يوانفو ينلا هللادبع نب دمحا يواتفو ينامركلا

 يواتفو نيدلا ماسح يواتفو نيدلا عيدب يواتفو يرصملا يلاعنملا نب
 ظ ين زاتفنلا نيدلا دعسل ةيفنخحلا

 0 00 7 2 بهذم يف 0 نمو

 00 28 ا 57 ع 5 دع 3 2

 كلذكو ةيكلال
 العلا يبال ملا يضاق باتك اهنم ةغللا وع 7 يف أرق مث

 نسحلا نب دجأ رفعج 2 ناسللا ةطباضو نايبلا ةدعاقو يرعم ا

 باعكو ساسالا نينا يونا دربملل نلياكلا بابكو ينام

 بتك نم كلذ ريغو سوماقلا حرشو سورعلا جاتو برعلا ناسل
 هأرق مث مالسالأ دالب ىدحا يف ةيبتك ف ةعبلجم دجوت ال يلا ةغللا



 ارا

 هذه يف ام عيمجج لاقو ةناخيتكلا نم ةيقرشلا ةهجما وحن تفنلا
 بتكلل اذهف ماسقأ .ةثالث ىرت 5 يقو ةيقرشم بتك بيلاودلا
 يتنازخ ثتر دقو ةيكرتلل اذهو ةيسرافلل اذهو اهربكا وهو ةيبرغلا

 ان 0 قم ميك يزعلا ةيئاجاقةيلصالا طولا نيم

 ا ار قاعي ايا نوما نامل ل راعي

 نونفلأو ةيخيراتل كل نم هعمج رسين أم هيف يلاغشلاو

 اك هتبترو 3 ترف 00 دو يرادتفا ب بشع ةيبدلا

 رتفدلا ىلع تعلط ١ باتك يل تدرأا اذاف ٠ اىهلا | ف ورح ىلع ىرت

 ةيبوكجلابينكلا ابيف يذلا | ام زيشلا لايف هفزحو مرت

 نبا ريشفت اهيف اذاف ريسفتلا ب 00 الو هل أ 0 رتفدلا ذخاف

 نبا ريسفتو رج ربا ريسفتو مالسلا دبع نياريسفتو سابع

 يِبأ ريسفتو ةبيش يبا نبا ريسفتو ناجرب نبا ريسفتو يزوج ا
 كروف نبا ريسفتو متاح يبأ نبا ريسفتو ريرج نباريسفتو ايضلا

 ريسفتو نسح ا يبا نيسفتو رذنملا نباريسفتو هجام نبأ ريسفتو
 ريسفتو هيودره نبأ ريسفتو ينامركلا بلاط يباريسفتو رذ يبأ

 ييبارغسالا ريسفلو ليبدرالا ريسفتز راونالا علاوطو نيوخالا

 بسانت يف رّردلا ظنب ىلا يغاقبلا ريسفتو نيذلا لكأ 7
 ريسفتو سؤدبع نبا ريسفتو بيقنلا نباريسفتو روسلاو ي

 ةعامج نبأ ريسفبو لاخافالا ةبح ريسفتو 0
 حرش ينبعلاو يراخيلا حرش يرابلا َث باتك ثيدحلا نمو



 نروك

 ا ءافوللو نورظتتم كلذل رخو خيشلا لاقف

 سيئرل أو محلا 59 00077 نا انب اولضفت لاقف نوقوشتم

 داعلالا بسانتم ناكم ىلا .نإويدلا طسو ب باب نم ملخداف
 ةيكحم بيلاود بابلا ريغ هتاهج عيج فو عيبرتلا نم برقي

 نم موسر اهباوبا ىلعو دوسالا دنطلا زوج بشخ نم ةعانصلا

 نيلارذلا كلن يف و لاكشالاو عاضوالا ةفلتفع ةفيطل ساحتلا
 هتدح ىلع فنص لك ةقتتانتم افوفص ةصوصرم ةكوبحم بتك

 ةشورفم هضرإو رظانلا رسي يذلا قنورلاو هيفا ناكلل ةفاظنلا عم
 نوصل ابيع قيهيفونتعلا عدبأب شوقنم هفقسو نولل ايبحن لعاشبل

 اا يكل ظن و نظم نسب نكملا شدي ان

 باردا نورس هيا لس ب ناك اييعو نللازدلا بايخ رج
 كلتب امو ماظنلا كلذ ٍخيشلا بيعاف بتك ضعب عم ةبانكلا

 يف هذه لثم دوجو ردني لاقف ماكحالا عم نسحلا نم ةنازيتكلا

 فيك اجاوخلا لاقف كولملا تاناخيتك هبشل انو قرشملا دالب

 رنيكأ وأ نيتررم هذه يف امر دق: اهب نافا لييكرلا ةنارخ تأرول
 لاقف باتك يتئامو فالا ةثالث الا سيل اهب ام نراف هذه امإو

 قنورلا :رم اط سيل نكل ربكأ تناك نإو يتنازخ سيئرلا
 تيبل ابحاصل اقف يدجو يبا نع هتثرو اهبلغإو هذه ام ناقثالإو
 !كيرغا ف دعب ال ام نكلا نبات نال لجاو لجا يف لب
 مث عن لاقف هع ال ذا زيشلا لاقف
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 يف مل ديزبو موي وهو رعش ثيل ينعم هنم بلطي رخو ةيخيران

 ماعطلل اوعدذأ نولقنتي معلا نونف فو نوبكفتي مث انيبو دئاوفلا
  00ماعطلا يف ناكو هتقاط بسحب 03 00 لكالا ىلا اعيمج

 اهرخءون ما ةهكافلاب ادبنأ نيرضاحلا ضعب لاقف كارلا ضم
 ُْ هيف نيب ليج انف كله اف "يرر جالا شل نا

 طسو نوكي امو رخاني امو ةهكافلا نم ماعطلا 0 مدقي أم

 لاق ثيح

 أخوخ اتوت 2 ىلع مدق

 ايطبلاو نيبلاو ًاشمشمو
 بنع ىرتيك صاجالا ةذعنو

 ةبطترلا هلثمو جافت كاذك

 يقر رابلإ لو
 زوجا كاذك 0 فرو

 ظنحم نوعرسي اوناكو لوبقلاب تايبالا كلت ةنم |وقلتف
 ىلا اوداع مث ةثداحللا كلت يف ل يع منيب متو لوفي ام

 ها يقول“ مي راو هلو و يشل نس ام هن اوك "يذلا قاوزنلا

 مءاجن هبحاص وأ هتبحاص عم ىثمت يثملا يف بغر نمو هبناجي

 لاق مهيب كيدحا راد نا دعب مث معم ساجو تيبلا بحاص
 يبنك ةنازتخ هيرا نأ ذاتسلالا ةرضح تدعو ايليسرب تنك ذنم يفا

 هيلع توتخا ام ىلع هعلطإو



 ةاحر

 (4<1:) ةرماتملا

 تكلا رخو

 اودعصف تييلا ىلا اجاوخما مم ىضمو ولزنف ةبرعلا تفقو م
 أهبو ةعسنم ةوسف 0 روحا اولصو ىتح جرد يلع

 ةيقرشملا ب سور ن اكو ويشل ١ تلباقو تماقف لزنملا ةبحاص

 ىلع ناسل لكب نوني ةذمالنلا نا لاق مث هلبقتسإو هل ماقف كانه

 (لبع مكترضح ىلع تينعت دقو ةدئافلا نم مط لصح اب شل
 لاقف ربظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا نوكت ثيح نينثأ موي لك دقعي

 بقع ةعاججو دحإو رثاادحإو نووعدملا *اج مث عنام ال ريشلا|

 سن أتسإو ايظع ارورس كلذب تلا رسف يد نوربظي و
 هب نيقدحم اوناك معيج ناف رصمب هباعأ تثيبب هناك مهب

 هلاسي اذه ناكف اهفالتخا ىلع ةيبرعلا نونف يف هعم نوركاذستي

 ةثداح نع اذهو ةيوحن دعإوق نع هلاسي اذهو ةيوغل ناعم نع



 ازا

 هضرعو أر تم رتم نونالثو نانثأ هلوط م ناويد اهبو تابورشملا

 نوطاعني افلا اجلا نم عسن ةبيظع ةحمش هرخآ يو رشع ةينا

 . يف عيلجت ةفرايصلاو ديدح نم كابش ناويدلابو ةيراختا رومالا

 ةدعم نكامأ هيفو اهريغو ةراختا رما يف ةلوادملل لوالا رودلاب لحي

 نع ةدايز هيف نالا ىرتو ارابنعا ناكلل اذه داز مث راجتلا ناويدل

 نداعملا 0 ديدخلا ككس لع يف ةكراشملا ضارتفالا رب

 اهب عستت ىتأ| ةعفانلا روما نم كلذ وحنو ةميسجلا انشروا 4

 كنرف هلخد نه لك ىلع لعج 1821 ةنس يثو ةورثلا ةرئاد
 تاريكديلا كلذ رم ىكتشاو هيلع نوددرتلا صقتف دخإو

 كنرف فاأ نيسمحو ةئاعغبس غلبم زيراب ةنيدمل اومزتلاو ةقرايصلاو

 منم لبقي لف كلذ لاطبإ ىلع
 .:رم دجوف موي نك ةضيئبلا لادا . 0

 0 | م61 ةنس هنم لصحت و فال ةعبر ىلا فالأ ةثالث

 0 فألأ ةئامو

 هيف يراجلا ناببو اًدجةرينك ناكللا اذه دئاوفف ةلمحلابو
 الو لزاما انلضو اناف كللذل كنقوءال نكل نش رونا ةفريلل انا

 هلاوحا ىلع مكعلطإو ردغ ةركب مترضح عم بهذأ نأ دب



 لارا

 ثالث الا ةلماعملا ناكملا اذهب تفي ال مايالا:كلات ف ناكو ةييوكحا
 مساوملاو دايعالا مايا ادع ام هدعب نيلعاسو لاؤزلا ليك تاعاس

 3 قدرتك الو هطبضو هيلع ةلجفاىحلا ةيركيسع ةطسوب تبنرتو

 بنجوتسا تن - ارجاشم هب ربظت تذذأو هو رع مم هيجوتو هيلأ ماعلا

 مث ِتالكشلا نه هب ثدحب ام لصفل هيف ركاسعلا 1

 اذ قرطلاب س انلا عيجت عنمو هلاطباب يد ترماف دادزي راص

 قيرطلا كلذ منو رتل بلا نم لوم اص يالا
 ليوطلا نحب ا بحل ميرغتلا ءازج تلعجم هنع يهمل

 مملع جرح الب.دلبلا يح اا نيتس تنيعو

 ايرغت مرغ ارت نم. ناب رماوالا, يف مريغ ىلع ءازجتاو جرحا اغأو
 مم بقوعذ ةبنح اذه عا 0 سأنل] تا 00 عمو ًاهظع

 ْ نوريثك

 تف ةمربلا ف |وبلطو ةيوكحل ىركشلا سايلا رثكاباملو
 , اود اهو ديشو. نأ نارز» ةركول ىبسل ةونكول تنيعو 0 ١

 :اهرزودب ن وييتي رع ةفرايصلا تناكف ١ ا ةئنس ابتهجأو

 تاقث ميس سئادكلا موب ل 000 لوألا تعلو ةذهو ضرالا

 11١١/ةنسيفو ااصأ ىلأ 3 دينكلا تداعو ةيكولللا ةيآر حالا لل اهنم

 عستم ىلع اهوانيو كلذل تصصخو اهتيأر يق يالا 0
 .نوعبسو نانثأ 0 رتم ةئاسمخو فل ةثالث هردق ضرالا نم

 لاحبو لصضاوحا هبا :رالا روذلاو ارتم م نوسخ اهضرعو أرتم
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 داليب تك ذم يشب كلذ تدهاش دقو سيعرض به

 يا 0 كانه يراحلا نيب قرف الو كرتلاو ماشلا
 ا كا ونمتتو كلذ نم رجلا اعيج ملاعلا

 يفلأ قرطلا لانا نع ثدتلإو 3 0 رومالا ةالوو

 مناع أرز يف ميعاسم اهب حو سانل ا اعملا رم أ اهب ميقنسي

 مهلراجتو
 ملعفك اندالبب نولعفي نوبأرلا ناك ةيضاملا نامزالا فو

 هل د تلح رد ىلا ذل لا نأ مالم .الا
 لع بت ايم دع ىدت نم لكودح ناجل شلل
 ا الا لا ف ىلا ع
 كلذ عقي ال ,نكل مولع نوددرتي نوفرملاو ءاهنسلا يبو 51
 ” فقيف ةيمونلا يق هعيمجت ةماعلا فلسلاو 0 ارسالا اندالبب

 ثداو# |ورابخالا ببسب تقو لك لب موي لك رعس ىلع ناسنالأ

 انإ لحي اكردغ الو ررض لصحمب الف اينوي قرتللاب درب
 ثنيارتلاب ةقرعم نون همي ول هتوناح ف فارصلل هتمرقلا 00
 للا رماي ةيدالبم 1575 ةنس الا زيرابب ةصربلا يظن لو ةيفولا

 ةيارس يف ةراجتلا لاح يف رظنلل دنع سلحم لوا ناكف عسانلا لراش
 بشخ نم عنص صوصنخ ناكم نيعث 10٠١ ةنس يف نكلو ةيناقحلا

 ةدعم تناكو تيحم يبلا نوساوس ةيارس ةنينج ايإوز ىدحاب ًاتقوم

 اتألم ةقواباسج سافانا ةكوللا ةلضفا ىدردارلا



 | 1[ ه رق

 بلط اذاف 1 ةيالاب' نئسلا هيلع نوبتكيو' ةدئانلاريظن ف

 ا دنسلا هيلع بتكيو طنق ةعبرإو ةئام عطقإ هناف نيتئام

 ضرما لعدادلا لبس ن نيا نِف رثكاو اَنلا بلط اذا :اذكهو

 ربكا نم قرشا دالبب اذ ذأ ةفرايصااف اعارز وا رجات ناك ءاوس ١

 ضعب لب يلاهالا ةيئعن بلس بجد كلذ ىلع م.ماودو بئاسملا

 فاو ظرنلا رمأ ولع نم مقا اًيرط نولمعت-» ةفرابضلاو رانا

 نورعسيف لوصحلا جورخ لبت وه يذلا تقولا نوبقرتيأ مهن

 نيعم ردقب دون منه ذخايف رطضملا فايف سف نمشب قازرالا

 راطنق نورعسي دقو رهريعست بسح ىلع لوصحنل .نرغ

 نوبنكيف هينج ةئام الثم بلاطلا ذخايف نيبين الثم _.رطقلا

 اج اذءاف آالثم ربش دعب رعسلا اذهب اهيذءوي اراطنق نيس هيلع

 يتيأم نوبتكي غ |منم م جار ام نوذخايف اهب هويلط تقولا

 ريظن يف طرفلا ةفاضا عم ديدسنلا تقو ةمي ديدج دنس ِق هيلع

 ةتيرطل ا هذهب ماع لك يف هعم ,ن ولعني اذكهو لباقلا ماعلا ىل مهريص
 غلا سفنب اًبلاطم نيدلا دويق لالغايف البكم اًماد صخشلا ىتييف

 لالا ير هنأك لوصخملا نم هعفد امو هنم رثك :٠ لب يلضالا

 بفنص نم هيلي ةراتف بغري ام بسح فارصلا لعفي ماع لك قو
 كلذ يف ضراعي ال حالنلاو هتمذ يق ةيدقن هلع ةراتو رخآ ىلأ

 لو: لابعلاو ىفالا) اهيل يلح اتايولطلا كرو جايا
 هدنع رجالا ىتبيف ديدستلا ىلع هرادتقا مدل صلختا هناكما يف



 | 1 هال

 نطفي ناف' هتلفاعم: ف بغربل يراا رم هل لهسو همارك ١ ف

 دادزأو ا ؛دلأ هيلع ذاد:أ زا انلكو هنلا ح يق عقو نكاعر اطفال

 ِق انمك خب اع اذان هكالما جم ذأ ىهقتسالا 2 دوتجاو جيرلا 2

 ام م ل ا انك ةمقعدر نم ايرق راض هنسذ

 ةموكحلا لاجم يف هعم عفارتيو هوكشيف فسعلا قرظ هب كلو.
 44 بولطلا د تاكل هكلم عيبب هيلع 5 1 لاح لذي نأ :

 هذهف هكلم نُ نم “ يش نيدنلل ىقب نأ لقو ايرو لام نس
 اهءاعدتسال اهم ةصلخن ا قرظل | ىلع تملا صال

 اخ لك الا يف رشحت ىلا كد ف طرفلا لقا ناف ةريبك ةرال
 داتعملا :نافق دوققلا رعس الغ اذا اندالسب ةدئافلا فغض هنا عما

 نينثأ نم زبلكذالا دال قو ةئالل ف ةئس وأ ةش ول ةعبأز ١ اندنع

 تراص اذا نويعضي 5 ةعبرا غلبي رعسلا الغ اذإو ةثالث ىأ
 رثكي يلا تداولا رفع ٍظعا نم رمالا اذه نودعي وا اذكه زاعشالا

 2 ةئاملا طرف نأ هل قنا نوم تعنس دقو لافلاو ليقلا ايف

 اع ةدايز ىنعأ ةعبرا وأ ةنالث ةرهاقلاب غلي دق دحاولا ربشلا#

 كلذ نا كش الو رثك ١ لب ةرم رشع يعنا .ةردتولب  لضحي

 ناك اذا طرةلا نال رسعلا ةياغ يف هديدستو ررضلا ظظعا تس

 ذخأ اذاف .ةنسلا يف نيعبرإو ةيناث نوكي ةئاملاب ةعبرأ رهش لكاف
 نم هتوطغي مال 3 رقن أنفعضل ا هيلع تكي هناف ةئام جانا

 نوعبر إو .ةيناك رهو يئابلا هنم نوعطقيو 'نيضختو .نوددلا ةئاللا



 لا

 تاريخنا لعف نه هنا. سانلا ضعب كلذ ىري ابر لب ةزئاجلا
 ىلع قييضفأ و جرحا نما ةنم عانتمالا نوريو تارورضلا ةلازأو
 قأز زال لضعتو داعلا

 سيل ناكل اذبم يراها نأ ذاتسالا ابيا قايلنلا اجاوخلا لاق

 ةضايقب تاناكما 5 2 17 املأ ل د كويل | ةراخ ير لاك

 رين سيل ةبراخت |ةكرشلاب

 نمو كونيلاب ةصوضخت ةفراصملاو ةدئافلاب ةلماعملا اهو

 أويغر :ساتلا-ضعب نا ضرف اذا ةناف انه امأو ذوهتلا ةراح كلذ

 اونذاتسا معردق نع ةدايز هفيلاكت غلبت هي لع يف 7 ٍق
 يف ملا ةبق سلبعلا نيع نذالا ىلع اولصحت ىتمو ةموكحا هنع
 ا نرال لاعالا يرومأم دحال مسالا عت مث 00 هذه

 رنئبخ لادبتسالا ورومآم مللاقي ا رفات نينيعم اصاختا
 55 ماوقأ رضح ارو هذخأ ردق يف مغ ا لكف 18 نوداني

 جاقر مم اظ رادنملا نع ةدايزب ذخالا نوبلطب مضل عيزوت
 عابت ةي رايق عئاضبل اكك ممالا هذهو ديزاب نورتشيف رمال

 كرتشملا رمالا روتعي ام بسح ضخرتو 'ولغتو ىرشتو

 ميما ىلع ةفراضلا دنغو مدتع دوبيلا ةراع يتزاخنا امإو

 ةمنيقلأ لعجف ةصرفلا زبتني أرت مخه لكف اهترتخت لا ةلدابم وف

 داز و: هعبطا ارظنضم ىنأ ار اذاف جايدجالا .نم أري ام بِي ىلع
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 ميو هنبح رمش بيو هيلك الزل نذ بلكي نسل او
 2 يف رقي ال نم مهنمو عمجيو برضي نم منمو ركفملل

 مهردلا بح هلك كلذ ساس إو عجري هنم أدب ام ىلإو فوطي لب

 ا هلعفت ال ام لوقعلاب نالعفي امءاف رايدلاو

 هيزاشي [كدضو هيراغ تل "ا ءاسو هلقع باغ

 - يناعب اريبخ نوكي نأ مترمز يف لوخدلا ديري نم مزليف
 اسح قرطو مليحو مفراعم نم نيني ىلعو مالماعم ةيفيكو

 5 ادي الاف ايل و مهتماعو م ,ةصأخ دئأوعو مجرسأ هس تاحالطصأو

 مدئاصم لاح بحو مدئاكم كابش يف عقي

 ظل ذي( لذ هبشالل ةاكب هداف اينو ما لاق

 ةنسلا مايا ضعي ىف نينارملاو ةفرايصلا نمزرتتك هيف ذيل ا

 ضارتقالل امأ .اهريغو فايرالا نم نودراولا قلخا مهلع حدزت

 نوهتغيو .ملاعلا ةلفغ يف نورختب مف ذيعاولاريبغنل وأ ديدسللاوأ

 نوضرقي ال مصرح نمو ابرلا لاقثا قلخلا نولوحي جايدحالا صرف
 نمر يفك "كون ةئأف لك لع هنوبلطي أم 107 ةناض وأ نهرب الأ

 لذلا بايث سلو هقافلا هتقخو هنهر ام عيب ىلأ هرمأ لآ دق نسانلا

 مف اعم لوفكملاو ليفكلا بلاطي نايحالا ضعب يوزعلا دعب
 ةعيرشلا يف مّومم ءابرلا نا بهل و ةفئاطلا هذه. نم واتم نم
 ينغ الو ريقف رصعلا اذه يف سانلا نم بي م اذه عمو ةيمالسالا
 رومالا نم هناك راص هيلع دوعتلا ةرثك نمو هيف عقاو وهو الأ
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 دق انأ اهو ركترضح عم مهرعد ابحالا نم ةلجج نإ لاقف رضح
 اوبكرو اعيج |وداقف ةركذلا يف مكيانج تربخا ام بسح ترضح

 اطوح ءاجرالا ةفرخزم ءانبلا ةديشم ةيارسب أورمف |وراس مث ةبرغ
 ةميظع ةكرح يف نوريثك شانأ

 ىبسي ناكملا اذه اجاوخلا لاتف نراككا اذهام ريشا لاقق

 تاهج عيبجو زيراب نيب ةرانغا لاعإو ةفراصملاتبب يأ ةسروبلا

 وهف اكيرمأو قرشملاو ابوروا كلام عبمج نيبو أهيبو ةكململا

 نموهو راجت ءاظعو ةرساسسلاو رابكلا ةفرايصلا هيف عبنجي ناكم

 رظنلاو اهتيعور يغبنيو زيراب اهب شابنت يقلأ ةبيظعلا تاراهلا نمض
 اذه ريغ موي يف هرظنن انلعل ختشلا لاقق اهيف سانلا نيب يراه
 عيمجل حابم هلوخد نأ اجاوخلا لاقف لوخدلاب نذا كانه ناك نأ

 بيرغ مهطاخت يف هلها حالطصإو بيبع ناكل اذه رماو سانلا
 نظي مهيب ايف اهيلع قفملا ةفرايصلا تاحالطصا فرعي ل نف

 منيب ايف هب ن ولك مهب اصاخ انأدل مطل نال زيزاب لها نه|وسيل مه

 ظافلاللو ديدش ماحدزا كانهو مثريغ هفرعي 3 ممالع نابو

 مف نع ”ىراطلا عنب يح ىل اه يود هنع .أشني يوق مداصت

 | .' اهزيمت مدعو ارطاادخال ظاذلالا يناعم

 اي مالكلا ريغ كانه دجوي ال هنأ ابعث ناسنالا كيزي امو

 هلها لاوحا يف لمأه نمو ردان ءىبشف مثاردلا ضبقو ةلدابما

 نزحاب ضعبلاو ورش مم. ضعبلا ىري مهف رظنلا نءئو
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 ىلا

 (١1؟) ةرماسملا

 يول

 نعف ليس اهقيقحتو ريخ ةين يو يلرسي ام اذه ريشا لاقف
 ريتك كزعي اجاوخلا ةرضحو ًاصوصخ اك نوجتو دوغل بيرق

 ش انيحاص دنع ةليللا نووعدم نحن مس أ لاقف برق دق تقولان :اكو

 .كلفذإ وج رابخا انل مت رخخأ تقو 0 باهذلا انبزليو يئايلتلا
 ةركذت اودجو ملزنم أولصو اهلف ةنيدملا اولخد نئتح ]ويك راو راوتاقف

 ترضح ينأ اهومضم ةلواطلا ىلع اهكرتو ينايلللا اجاوختا اهبتك
 .. يزيلكنإلا اجاوخملا ةرضح نآو دوعا بيرق نعو مدجا ملف مترايزل
 ليبق درعا منو: هعنم رمال زوضملا نعابيف نزمي ةكذلال ل

 بوقتي خحشسلا زبخاف يتيب ىلإ اك مكب: فرشنال برغم
 دف :ينايلنلا لجرلاب:اذإو هجوتلل نايبتي اذخاف كلذ هدلوو
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 |؟ه؟

 نأ ينم نوبلطي |ولعجو ابتخل ام ىحا نم يتخأ تح دقو يضف
 هخوتا نيا يردأ ال تجرخو ٍط كلذ زيظعف اهتاش دج ثحباال

 تلف مث ثداوحلا نم اطو يل لصح ايف ركفا ثرصو ةباغ تلخدف

 ام اهيف كلل يي لل ةناف: ضرالا مذه :ةقرافم آلا كل سيل ىنفندف
 ةبدخ 2 يتبق اهعدوال يتخ) ءانش ترظبنل افإو اهب كنحاقأ يمحو
 ينغلب مث ال ةراتو قفلت ثناك ةرامض اهرابخا قشنتسا اموي رشع

 اهتوم ربخ
 عومدلاب بوقعي انيع تلطه كلذ دنعف ثيدحلا يوأر لاق

 هحور ةقيقشو هلخأ تومرك ذ .١ عوألا ةلاح هتذخإو

 ريشلا 2 لاقف
 ظ هتءالس ِتلاط نإو ىثنا نبا. لك

 لوهخر انيدح ويلا لعام ظ
 رجالاب زفت رصلا دورتف ايرينل يرجي اكل ىرج ام نا مولعمو
 ا 0 ارفأو لع تيطعأو دالبلا تفط دق 7 عزت ل

 ٌقزرتسو بهذلل كحك لاجرال ثداوحلا نا ٍلعإو تومي ال ايح
 كللاح اين نيحو مالا لهن من هدر
 يناف تئاف لك . رم اضوع رك ينص يف نأ بوقعي لاقف ني

 ناو شيب هللا قرفي ال ناوجراف يعور أده متردمي تهتجا ذنم
 ميقأ نأ ىلع تمزح دقو ماترضح يدي نيب ينايج رخآ لعجي

 رصم ضرأب
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 يذنع ظعو هلآوز تننظ تك ام ريح مج صقملا هلوانال

 عوشخ ينلخادو تدهف دام رذتعم ةرظن يلا ترظن اهنا

 فوص 6 بوش 18 ىفأ مث 0 ضرالا 8 هترشن

 0 ءادرب راو اههجوو 0 هب تادخف راخيو هتسبلف

 هب تادرتف

 الو مي ال اهيف اهدهزو ايندلا نم اهجورخ ناك ثيحو
 ىلع اهيقن تنل ىتيحلا تملك انقذو اوم ةروصن لال

 ذخا دقو تاعش عبرا | لوح اوعضوو اهوننكف تيملاك ماخرلا

 تو هي ن وفن نابهرلاو ةيمسرلأ هسبالاب وهو باتكلا نسسفلا

 تاكرحلا نم لصحي ام عيمج ةفرعم ىلع اصيرح اهنم يرق ٍذئنيح
 ةعبسي ملو ينذا ىلا لصو نذكلا لخاد نم اينخ ًاتوص تعمسف
 ا ا ا تاما 37 نيملاعلا هلا اي هظانلاو يريغ

 ثيضت نأو. يعذوم نم موقأ ال ىح رع خا ةظفلا هذه لعبت

 هبلق نئيطيف ربصلا ةئطخلا نم تينجايف ينمساقي ل يذلا يخأ ىلع .

 بارطغأ يفارتما كلذ اهنم تعمس ايلف ةيضرم ةشيع شيعيو

 ثيح .كنع برلا مصب سلا سورعاي تلتف يتخا ىلع تعقوف

 اكول اب 0 مايالا صيغنت دباك] [دنحو ينتكرت

 دق رمالا تدجو تففأ ال .و يلع ايشغم تذخاف يب |وحاصو تلعف
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 ارم ىلقت عراف ”نابهزلا عم 0 تقو سفن 'لئقأ

 انافبل كقرحا ا اهشيغ صنخنأو اهياق قرحأو لاوهالا كلت

 ةايحلاب اهدفن تنفد ثيح يشيع "لع تصفنو يرفص تردكو
 أ اذن امان يذلا هير مريخ او كلزك اناني

 اكاذم تناك لياقلا نيلاوهو رضحلا مز اهلع اع ةكذأف
 اليف رفات وح انفهلارج لع بلقتا ياك اماه ةليللاو
 كفوف نيربنك 9 ا ك انه تدجوؤ هيف يف يذلا دبعملا باب ىلأ

 بارحلا بيرق ةكدلا ىلع يندلجإو يديب ذخإو لجر ءاجُخ معم
 ريغص بأد 2. ةهرب دعل مث الاشو | اسوم يرظن بلقأ ترصف

 فصوي اي!” ةنيزلا بادو للا 2 نم اهيل 9 مخ هنم تجرم

 ام'”نيدلا مظعتو عوشن 2 نم 00 0 تيستؤ

 نضو مظعنلاو ةبحلا تريغب اهلا رظنا تكون لبق نم نكي
 ادرى ولكم حسا لا سس اليح نوسيسلاو
 طتو ربلا قبكضو: قانك“ بنون ىقباو هعيز نع تيسيسفلا

 اهننفن تبهوو ترضح ا دام اهيف ركذ ةرينعق ةبطخخ
 تاهج عيمج نم ةيكزلا تاورلا تعوضت لاحلا ينو عسملا ةمرخل

 هيلا اهنمو اهيلا سيستلا نم رظنلا بلقث : سانلا تناكو دبل
 انثأف تعب رمإو .ةيمسرلا هبايث سبلو ربما قوك نم لزن مث

 مث اهيتكر ىلع تنج كانهف بارتخلا نم ةجرد رخآ ىلا يتخاب
 . نشيسالا يدي نبي تلتف ةّىبالا تابجإو يدغوال يفند

 * د . 1ع كتل سف 2 ةدحاح لح نيت >> ]|| نس ذب دهحل
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 هلاح وأ اطاحن 5 امأ لح هجوب هلأ لودولا مدع تقفحت وأ

 انما تلد قم نم اهأرأ ت تدك, اهعرك د رودأب 00

 يوق دقو ينعاب ءانعأ يف ةدمجم اهل سرتو ب يراسل سكك

 ةقرو تذذخاف فرصني لف هفرص تلواح ىتح نالا اذه يدنع
 حرشب يل حست نأ اهنم يءاجرو اهفاطعتسا نمضتي اماهبف ترطسو
 أ ة راو ىفطلب نكت يكتب نطمح اب اط فخر نر 0
 اهيا لل ةداقا اتم دروواالا ليلق ريغ ضورلف طولا
 تحنإو سانلاب سنالا ىلع يضي رحت هربا نعي أيش
 يننكمي ام لعفإو اهيلا هجونلا ىلع تمزع كلذ ددعف جاوزلاب "لع
 عمج دعب هيلا ترسف ينم عمسن اهاعل هيف يشف اع اهعدرو اهيهن يق
 الن فل يص اع كأس ريدلا ىلا تلصو الف ماردلا نم لا
 اهسفن تدعا اهنأ هدر يف ينتدافاف ابوتكم اط تبتكف اًدح 0

 ايندلا رومأب هيف لغتشت. ثقو أبعم سبلو سلا ةم

 تبحنو ةقيقح ينزعت تنك نأ تلاق اهنأ اهبانك نون نمو
 .ةلاعتشلا ترج دزيقإوا بلا ىلا هقيرلا نع: ناهس الهزال ١
 َنأ ثيضر نأ من ةدابعلا نع ينلغشت يل كنيءور ناف قلخلاب

 كل تنذا كلت *ورب قفوالا وه اك فارتسالا موي ادلإو يل نوكت
 عم اهنع تارابعلا كلت رودص نم تبحث يلع لوخدلاب كل
 ةزات تنكف يزركف رحب يف تقرغو اهيلع نزحلا نم يذنعاب اهلع
 لوقا ةراتو اهرظنا ىتح انه مقا ةراتو الاح عوجرلا يغبني لوقأ
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 0 هارلو يرظن تعيرملا نك املحت قئااهف دين
 ديعب لمحلا قوف ريدلا اذه عقومو يفدحو م بهذتو يىنشحو

 انياع تضم يفلا مايالا ينركذي هب ةطح 0 قيرط لك نع

 يه ف كب ميرو كلذب جرفأف رورسلإو انها عم عاجلا ٍق

 تفرع ولو ك كدحارلالا هلزعلا ترتخا ام يفأ او كل يد ردق كتفرعم

 كلو اهايا كتفرعل كلذل ةبجوملا بابسالا كنتضرعم يف ةدئاف

 0 0 كمم ىلع أهو كيرك ىلع ابرك الا كديزت ال اهتفرعم
 ينع ضرلا نيعب هتءارق كوجراف ينبع عومدب اذه يباتك كل

 كوجراف اوال 36 عاللا له لك حو ةليك بي لع

 توجر ايف ينظ بينت الو يرذع لبو ليمجما ,ٍغص ١ ينع بصل نأ

 نا كوجرإو ىوجلا ملا هب دادزإو ىوئن 1 كابل فلق
 لوزنل كنأشب مود ةأرما كل جوزتت نو سانلا نع لزعنت ال

 ةيرذلاب اهنم قزرت نأ ىجربف ةأرماب تجوزت اذإو رادكألا كنع
 الا باتكلا اذه ةءارق تينث ام يا م كرورس نوكي اهب يفلا
 يذلا رسلا اذه ام يسفن يف تلقف 06 نانتخ هس يبلقو

 ءيش ينالو اهس ةثادح عم ايندلا ةذل اهتقرافم بجوإو ينع هيفخت
 بطخو مظع ناش .نرم كلذل دب الف ةايحاب اهسفن تنفد

 هايس تاق نروكي اًمر تلقو نان هتأرقو بانكلا بختام مسح

 يب د امر ره داس يال زم لوا
 اهنع ىلختو انأمشنا تبحل امير اهن 9 تههف ةنزحم ةروص هظافلا نم



 ا

 الإ ةدلب تكرت ام ةدملا كلن يف و رماب لغتشم ريغ انإو كلذ ىلع
 بح يربح تناك اهنا بيسو ىخا . .رعبربتسال اهلا

 لف اهعيج ىلع تفطف ةرويدلا دحا يف نوكت اهنا تننظ ةينابهرلا

 نم اهريخم تعبس ام يل بجتلاو رثاي اط رثمأ لو ربخ 7

 روسنلا اهتنطدخا وا ءاربغلا اهتعلتإ دق اهاكودلبلا لهأ نم

 تنكو ةردنول نم يدوع دعب موي تاذ نكسملا تلخدن 5
 افورظم ةلواطلا لع تدجوف 0 ةسمح ةدم نم هتقرأف

 هتارقف يبلق لبالب تقفخو يل راطف يتخأ نم هتدجوف هتضضفف
 ش هيف اذاف

 كل يبح نم يبقب ام ىلع دبي هللا ينبع ةرقو يزيزعو”يخأ
 نا بغرإو تلعفل كرم يف ةدايز نوكنل يحور لذب.تكلم ولو

 دقو ةلياذ ةريتح يكلو كل رورسلا باج يف يئاببط عيمج فرصأ
 يراينخأ 0 ا

 0 اوجراف ةيح تمد ام ةلزعلا أو ةينابهرلا

 كلذ ىلع يننعب امو 5 نودب كنم يلاصفنإو كنع 2-5 ورخ
 يبلق ناريطو هيلع يميصت عم يركفب خس اع يل كعنم فوخ الا
 يرذعف اهإوس يف ةحار ل سيل ين لعتو ةيلابهرلل يلسب لعت تنإو هيلا
 نمو ةينايهرلل يلب تىلع دقو كيلع ىنخي ال يلاحو كيدل مئاق
 هترتخأ دقو يفالفلا ريدلا يف انأو نالا ىلا كدنع نم يجورخ تقو

 ةولخ يلو هايازم ةرثكو هعقوم نسح يل ةحارلا نم هيف امل ريغ ىلع
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 نوفرعي مثو اهس ال بسن الو كلل بسح الو هنتبا كئاطعأب ىضري

 نم كب ضر. نم دوجو ضرف ىلعو كنيبرت لبو كلصأ

 ةرشاعم ىلا نئلطا فيكو ةدولا روسو ةرشاعملا مارد كل لئكي
 ةدوملا ”اقب مدعب دهاش يتتيقش يتخا نم لصح امنا عم سانلا

 ةنزحلا راكفالا طرت ثان نمي 7 دحأ لهو مهيبو ينيب

 ةيحلا نم نسحا توملاف اذكه ةابحلا تناك نأ لوقا ىتح اهويجي
 راكقالا راح يف ًاقيزغ ا[ دذرتم تكف 1 ةاساقب لاومالا عمجو
 ةنيفسك ترصف هنقول ريغت ثفقو اذإو هيضترا يأر دنع فقا ال

 اللا الك بك جربو بع ءاوع لك عمر حف
 تنك نايحالا ضعب يفو مهفلا تضفنإو مهترشع تمئكس قلخلا
 نرم دبالو هيهي رمأ هلو الا دحا نم ام لوقاو يبفن مولا

 الو ربقح الو ربك الو ريغص الف دحا لك ىلعايندلا 0 ا

 اطوزن دنع ربصيو أطدعتسي نأ همزلبف هردكت رومأ هقثو الآ ربمأ

 ناهل سيلو مهالخاو معابط يف سانلا عم ريسي نأ لفاعلا .ىلعو
 عزنتو كرومأ يف ءاطخماب مزتلت نأ كلل يفبنيف هعبطب سانلا ىلع 5

 سانلا طلاخاو دلبلا ىلا عجرا تنكف كنع نزحإو ةلزعلا بايث
 ةماقالاب يعم "لع 0 او اريهنجم

 يتركف لغشو يئّرق فعض نا هل تلتف ىتخا ربخ هغلب اذ هدنع
 000 نا

 ١ ةعبرا وحن ىضمو يدوي وهو اناا ةلع ددرتأ ١ تنكف كغم
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 ةريبك هذه لفم ةذلبب يدوجو يف ركفتإو يلاوح أمف رظنإو تاراحا
 ناولل يف انإو يرع ارب نمو بيبح الو اهب يل بحاص الو

 يتخاب يعاتجاب تضقتنا موهملا نا تندظ ام دعبو نالأ اذه ىلأ

 اذا كيرف انو اهرب يلعن نا ريخ نم اهنقرتل رعشلا 0
 3 كلذا ناكف يريغ اطل بحم ال ن است

 1 0 يا ازحا دبزيو ينباجحتا

 نأ موي يف "لع أرط مث اًريخت# رومالا هذه نمو اركفنم مايالا يضمأ
 «اضننأ ىلا رهدلا 17 5 َل زتعاو تاباغلا 7

 دازو ًالاثما باذعلا لح قعوضف تدرا ام ىلا تبهذفرمتلا
 ةلم تتّضقو رمالا لع ا أو رفا ١ يب دازو الا ىمضأ ندبلا

 سءور قوف مو ةرات ةباغلا يف مقأ تكف لاحت هذه ىلع ةليو ط
 ىزاتكو دعرلا ريغ عجل الو باعحلا ريغ ىرا ال ىرخا لابجا
 ةاَغَرلا يف ركفتإو ناخد اطرح دوس ظنن اناك دعب ىلع ىرتلا

 هلو الا منم دحا نم ام لوةأف دعب ىلع ملل ياور نيح عارزلاو

 هج رمأ هل منم لكف هب عينجي نيج هل نحي بلقو هدوح بقرتي فلا
 حارث بلطت كفبكو ةلدعلاب رهان كيلع مح بوني هاجر
 تعبجرو كربعت تيدنقأ اذا كيلء اذامو اهيف اهدجت مل كن كب ' عم اهب

 لكشفو انعم كمر وضمت ءارنآ اللا نم ترتر

 هذه كنع مم لوزتو مج حن دالواب تقزر أبرو هنم 72

 لراس يأ لوفا ليلق دعب مث راكفالا كلئتب حائرا ت تكف .مومطا

١ 
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 كلذ .نم اعرذ تقذف تداع امو تجرخ اهنا يل ليتف اهنع

 ينتيارو رهدلا بئاصم يلع تبك أرتو يسن لتقأ تدك ىبح
 سان اب طالتخالا ابي رطخت ةيرغلا دالب يف تنك اما ديحلو

 كال اله يلازحل يلع نروهتو يراكنا يع لوزت نأ كم
 داسف نم ممطلاخم دنع هنياعأ تك ل ينظ ءالدج تق مه

 موت 0 نأف ينم نوعجسي ال 2 اذا كيك ينال 3 راكفا

 فالثالا اهدوعأ نأ ىلع يسفن تدهاج 5 عيش منه د. ةتسأ الف

 تبحر امب ضرالا "يلح تقاضو ةديدش ةريج ترتجاف نكمي لف مه

 انييبت نر ةقورطم ريغ دلبلا ند ةييح 2 9 نأ تببحإو

 نع ةلزعلا ةذل ءادشإ يف ربظت تناكو 1 مل 5 ارد

 ا تفنلا الن ميم هلا ةذاف يا قلك . - تعينجا .اذإو سانلا

 1 ار لا تال ركل اتناكو نرلوه ا ينم الو يرطف
 ءاسن ضعب اهيف ىرا تنكو رهدلا ثداوح يف اركفتم ةسيئكلاب

 نيونذ رثغ نبلطي رخاو ىلاعت هللا ةيشخ نم ةعشاخ ةعضاخ
 تاوبثلا تناكف رورملا نهرجو ىلع ىري نهجو رخ دعبو
 كلت يفف هلخاد يف دقتتو دبعملا جراخ اهجاومأ طالت ةيارقملا

 لطب ثوملاب الئدلا لاوهأ نم صالخلا بلطا تكا تاطعلا

 نيح سيشلل رظنلا رثكاف ينكسم وحن هجوتا بووغلا يثو يبق
 ىلإ رعت تيدا ةليدللا نك اينعساب ةدغاصملا .ةركاللو بورعلا

 طسو نمرما تنك لبللا يفو بهذ نم عئام يف جواهت هناك



 نراك

 ثداوحلا نم ةيأر اي افركذ دنع ةنسح تارابع اهنم عبمأ 06-6

 يبق ءالمق تناك تاولخملا يفو قارتفالا ةدم قاشملا نم هتتياع امو
 ار الم تركذ اذا كناك اهكلو هايل يحسن ةقبطل ظنا ا
 اةنهانع عمدت ق ةرنلا ملا ةئادشلا نم كنق ثدأو 4 نم

 اناع علا انو لع را ان اريتكر السا 9
 هحدّتو بهرتلا ركذت تاقوألا ضعب يفتناكو ايش ىندفت الف
 ةيل* ةطيسلا/ تحنا "يل تاق اه ريثكو قلخلا نع ةلزغلا حدقو

 تركت نكلاانعم يف ركذ الو .اهمالك عاف ايندلا يف اهبل يح
 ينخت اهنأ يلابب رطخ نابحالا نم ريثك يف تارابعلا هذه اهنم
 ىضمو ينديفت الف اهنم ماهنتسءالا رثكا تنكف اطاوحأ ضعبإ ينع
 ربظت تناك نا دعب مث لاحلا هذه ىلع نحو ارهش رّشع فحل انيلع
 اهدجاف ةتغب اهيلع لخدا تكف ءاكبلا نم ترثك ١ انايخارورسلا

 قاض نساوسولا ىلخادق تسكتس يارةاذاق ديد هن 5

 ردق ىلعو توملا تونت ىتح يتحار تدقفو يم دازو يزدص
 ”ا عاقل يف قي ناك“ بيرلاةفرقم قيضر
 دو ةالبلا يق ةعايس ملا بلاغ يقف بابا ذيب ترف
 تاوحت اهدجا الف دوعأو رثث 0 تيعوبسأ بنا 0ك

 هجونلا يف !متذاتساف اهخرم دازو لوا اهرتعا ىتح اًطاخ نع

 كاسه تبقإو كهجنوتف يشن نع ب ةردنول كا
 ”ةقاسشو لزاما سرك لف فدع ري يعرب“ ىف
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 لع هللا مث راصتخالاب قيصق هيلع تصصقق ىرج اهب يلاسف
 راصو ةنس ذنم هتذخا يفالذلا ناكللا يف اهدحو يف لاقف ىتخا

 هجوتلا يك هتتذأتسأ رث هل يقلاخم ىلع ينموليو 1 ام لع نسا

 تلاسف تيبلا ا انرسو ىدي ذخأو يعم ماقف ىتخ ! ىلإ

 ناكملا انلصو ىتح اندعضف ينددف مك م ةرث نع 8 ةجوز

 رظني ملعملاو انقاعت "يلع اهرصب عقو الف تن بابلا تقرطو

 انيضتف فرصنإو انعدو مث اليلق انعم لعملا ساجو انسلج مث انبلا

 ينمثدح ام ناكف ثداوحلا نم انل عفو ايف ثدحتت ليلا, بلاغ
 يابو ديد نوح تنزح ابنع يربخ عطقن ا اع تأاق نا هب

 عضال ا اسلا قع ايل اهم طايع لا

 نأ كلذك تّرمسَأَو يلع ب 5 انايحا سانلا ل نزخعت تناك

 ا يدش رمي الو تبلا نبيع رك بسلا نام
 ايف ةراهم اطو ةطايخما 0 اد تناك ينل اذه

 اهريغ ىلع اهومدقو. سانلا نم ريثك اهنلأف ناسللا ةولح تناكو
 تانبلا نم ةدع هيف تعج اًتوناح اهل تذفتاف نيلمايخلا نم

 تقف هيوم ةئازلت وع كلذ نم تيسكاف "يبلع يفرصت تنأكو

 شيع دغرا هس ةيوس انشعل هيلعانلصحت ام انعجول ,يتخلاي اذ

 أعم انرصو الل ةترجاتساو عساو لحم ىلع تنحبو ٌكلذب تحرفف
 11 دليلا لق ايدل رح اناهتا ما ديب اهعب جرخأ تكف
 دلبلا تاراح يف وأ ةعارزلا ضرا يف ىرخاو ةرواجتادالبلاوحن



 لا

 وي )  ةرماسملا

- ١ 
  1هنخأو بوآعإ ةياكح

 يروضح دعب يفا مترضحل ت 2: رق , يأ معن بوقعي لاقف

 “لدغ ا ععذوا تك يلا ماردل أ رم لقال ا ةردنول 'ىلأ

 كلن يف يتخال 1 اذام رظنال دلبلا تدصق ناطبقلا ةجوز

 ةييحول ديشلا عيورع لق 3 رسالا يف اهتيضق يقلأ ةدملا

 املاوحا تدجوف اهدنع يتخإو انأ تنك يفلا تسللا لزنم ىلا
 نوثدحتسم ملك لب مفرعأ ا 0 دجأ لو ةريغتم

 ةبحاص نا ء معلأسف

 عم هجوتو اطرنم اهجوز عاب دقو تاونس ثالث ذنم تتام لزنلا
 الف يلعم يمّرحلا توناح ىلا تجرخث دنهل دالب ىلا هدالواو هنخأ

 ثيدحلاانيب راد غ هبناحي يفسلجإو ينقلاعو ماق "يلع نظن عقو



 نراك

 ه«تنوصغب يهدزملا هقاس ىلع معادن ل ناك اذا اصوصخو

 لام ثيح جيرلا عم ليي لالدلل ربظألاك اهنمو هقاروإو

 لان نيك اذهف هسنج ريغو هسنج نم ءىبش هب طبحي ام اهيفو
 ىلع لديو الا ريغص وأ ريك نم اف ايندلا هذه يف زعلا جرد

 ريبخلا فيطللا قلاخلا ةيظع

 اا [ىلذنع ءاق قردج ىلا اولضو ذا كلك انو

 ةدناكوللا كلت ىلا هجوبو مثاردلا هذه ذخ يجنرفلل بوقعي لاق مث
 ىحن هب |ولاف ماعطلا مل رضحا لاخلا يفو هجوتف اماعط الإ ءيهو

 : اولكأف نيملا
 ثيل كابا دق نال - اذه نقلا: نا ريشا لاق مغ

 ايفاوم تقولاو ايفاص نهذلا راصو تطشن دق دلبلا ةماخو نم

 الشتا ناك كتصق قاب تولتو انيلع تلضفت ناف



 لاراتخ

 راجثالا عاونا لك نم اهيف عضولا ةيظنم لكشلا ةنسح ةقيدح
 تاوارضخم او لوقلا اهيف روصفلا نيب ةيدوا يري ناكو را هزالو

 نا الآ ةفلت“وه راهزإو ةفنلم راختا اهلك ةعستم اضرا دي ةراتو

 تابضهو .الابج .نك امأ ضعب ينو ضنخن* اهضعبو عفترم اهضعب
 ىلازرظن امو بموثلا تاويل نطفي قوف اهضعب ةمكارتم ةعفت

 نم ةفلع اروصاهبطس ىلع تمسر دق سمشلا كار الا ةهج
 ناصغالاو قفخت هب حابرلا تناك اهب يبلا راحشالاو .روخصلا.لظ
 ىتسوم كانه نأ تقولا كلذ يف يللا ليخمتو قفصت اهضعبب

 حايصو نرايطالا ديرغتو راختالا فيقفح خم هعجسي م برضت

 ري زجل بيع يريح نراك قرتو لداسلا عيتم
 مك ٌِق ميشا ركفتف رايطالو يراهلا ديرختو رابنالاو لوادجيا

 ةعموتم اهنا لاق راحتالا هذه تاكرح ليات نم لاقو عنصلا اذه

 ضلا ضرف نانحلاكتاويش.اطو زادلإ تعا
 فطعنيو لياتي ضعيلاو عفتريو ولعي ضعبلاو عضتو عضخي

 رخإو نويداعملا بارطضا برطضم ضعبلاو هريغ ىلع
 5ك باننجالاو رفاننلو باحتإو ةفلدالا ناكف نييلحتملا مامضنأ مضنيل

 ىرتف ناصغالاو روبطلا نيب نوكي ناسنالا عون نيب نوكي
 ديب رتب نيك شسلاو راجرلذل ناظر روف

 هقاروأ نع درجلا اهينف انفلا ىلا لأ ىتح هنالخ هقرافوأ انغلا

 هتشيعم لوط نم فوجلا يلاخو هيف رخالا كاكنحاب حورجنإو
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 عملا وهو فاشعالا كلميم ناسف هتايح هن موكل يذلا هقزر

 ىهلل اًركرم اهنوك نع ًالضف زيراب ةنيدم بوقعي لاقف باهولا
 نم اهيلا درت ةعسإو ةراحتل ركرم اضيا يف برطلاو ظحلاو بعللاو
 ىلا قف ردصأو اينرلا ناطقا تم نمو اهتلود فارظأ خيو

 اهرحن ةءاضب ابنم اهيلا درتو الا ضرالا يف ةمقب الف ةفاك ' عاقبلا

 لكف اهني و اهتور نسحو اهتمنص ماكحال سانلا عيمجم ةبوغرم
 افيرفإو ايسا اذكو اهنع قر بحي الو اهيف نوبغري ابوروأ لهأ

 لاغغشالاب نويزيرابلا قلعت كلذلف سونايقوالا رئازجو اكيرماو
 معراجت ةرئاد تعسناف لماعلإو شّرولا نه أو رثكأو عئانصلاب
 اهكلود تخت تسيلف ةفينلا فحت أو ةفيطلل | عئانصلا عبنم كلذب أهارتف
 اماه ةركلا لود. تخت لب :طقف

20 
 نأ يغبنيف دلبلا جراذ انرص دق نشل ابي لاق مث

 اماكك ريا ىلاعت هللا ءاش نإو هزننلاو حورتلا يف ةعاسلا هذه
 لفاعلاو شرولان م اهيف امو عئانصلا نم .زيرآب هيلع تليعشا
 ميسنلا اذه فاظلاأ ام لاق الايشو 2 رييسل | رظنف لاعالا تويبو

 ةوصلا ث روف ند نه اف دلبلا لخاد 2 0 ثوو هتيبإ أن
0 

 بيبننإ "ضرما: بجتوم نم كانه ام"ردقي ءاوطا ءافص ببسب
  51انب تتج ثيح ناسنا نم تنأ منلف تانوفملإو 'اوللأ ةر

 روصنلا ون الاتشو انبي تادنلالا زركي زاص مث ناكملا اذه ىلا
 لخاد اهنم لكو اهنع اًديعب ضعبلإو قيرطلا ةفاحب اهضعب دنت
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 يضع :تيلإو بايلا :طيحت ةأرل» تايادملاو لاجلا ميشا
 بوردلاب دبت تلمان اذإو تانولملا ازجا قعسس دلولاو انغلا عنو .

 الجر وريماسمو ديدح عطق نبطلاو بارتلا نم نوعمبج ءارقف اسانا

 بالكلا رعش نوصقي نيرخإو سانلا بيك ارم نوح الافطإو

 مهمو لافطالل تابورذملا وا ةوال إو تيربكلا ن وعيب نيرخأو

 قاروإو نيحايرلا عيب نمو ةقيتعلا سبالملا ىلع يداني نرد
 رومثالا هذهو تارتاينلا لخاد بعللا عطقو تانالعالاو ثيدارعلا
 اهب لصو ايم.اًرينك نكل ةزئافلاةليلق رهاظلا ف فنانا 0

 7 سانلا هوجو نم أودع ىتح لامو راتع كلم ىلا ةرققلا

 أو قرطلاب ىثللا قرولا نوعبجي 0 ًاسانأ تيأر كلنا

 0 نورينك قلخ اهنم شيعتي روما هذه لاق معن لاقف

 ا فئاوط كلنهر ا
 ناملا يف دجوي ام كلذ وخنو ةناخلاو سستلإو بذكلاو
 ةريبكلا

 تالضف نوعيبجب سانلا نم ريثك ةرهاقلاب خيشلا نبا لاقف

 ىتوسالاب, هنوعيبو ناجنذلا اهب نونخلبو.ضرت كلا لل
 را أهنوعيبيو جاجزلا عطق نوعبج نورخأو اهنهشب نوتانقيو

 ْ كلذ وحنو ءاسنلا ءارتفل رواسأ اهعنصي
 ازرالا قرط هدابعل رسي ىلاعتو هنا هللا نا نيشلا لاقف

 هنم هبلا لصي اهجو قولخم لكل لعجم قازرلا ةقيقحلا يف وهو
١] 
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 تنل أو جايزالا نم جاجترا تبناوحنإو روصفلاو رودلا كيبابشلو

 ناخحناو تاوص 0 0 ١ 1 0 َقلغْلاَو

 ةىصلو: جاوا 5 0 ا 1 راق

 اجاوخمما ناف هلم يف ويلا يأر برقع. لاقف قفراو ىتبإ انوسج

 ةيلتالا ىلا ليا يذلا ىكلو نخل اذنع ةنافالاا نم نضال
 أذه نم عسوأ لمع يل فصو دقو هباحصأو هلغش لح نم هنرق هب

 أجار دنع ناك ولظ ةنانس 0 0 ١ نيب و ةنينو ةيدح لطي

 ريشلا ىنتاف رخأت امو ةلفتلا ىلا ردابل لحل اذه نم "ررضعب ربخ

 نم هتوح أم ايندلا ندم سبعا نأ 0 ةنيدم نأ لاق 3 02

 نحو اهلها ةورثو فئاطللاو فحتلاو فراخزلإو نساحلا
 34 0 ةكنض 4 ءارتفلا ةشيع نأ نظإو اهانب

 يا اوجيربل دع هديا 0 بص راف

 مهذذلتو معاوقا ع 0 ةحوتتم ق 5 لأ كلزك

 توك اما كك و: اههبح ىلع ةهيدم لك ٠ ادا يي

 0 0 0 ب 0 اينشالا 3 5 5 ةنيدملا

 ا باوبلا م ا
 لجرلاف شاعملا ةعس م بلي اب نيلوغشم هلايعو وه ىري لب
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 - هذه يف هتركذ يذلا اذهو لاقف سلجلا لوط يشخ هنا مث

 ىلاعت هللا اش ناو راصنخالاو ل اجالا هجو 9 وه ائا ةعاسلا

 د يا ش 00 0

 لا رجب | ىلع ينفقوت نأ دو | دك نيشلا نبا لاقف

 - 7 لهي زيشلا 0 هنم برقي نأ ا

 اهربكرو |وماق مث ةبرعلاب

 رم تتيح و 0 هذهب ةرم تجرخ ام ين ويشلا لاق

 ررضتي مشل ن اكو اراجنو الي مهكر ج عبانتو اباهأ ةرثكو اهربك
 ةيوقلا تاكرخلا 00 عمسلو اكرب ا دليلا لخاد هانكس نم

 ركتو رع اراهنو اليل ا تابرعلا ن ناف ةيناوأو ةيناسنالا تاوضالاو

 تاقرطلا اف ةشورفلا رابحالاب ابمداصت يف تاوسا امالبعل نوكيف



 ا

 متاسلوا ترييناهؤرلاو (نيبامرملا نمي يناثلا .فتضنلاو ةيلضإلا
 قو يواسنرفلا وأ يفامورلا ناسللا عم نوتوتلا ناسل نم تشم
 ةمالا مثو راتتلا تلسلا نراسلب لكي ضعب دجوي لاجمأ ةهج
 الاقل نسف طرز هكا رس بك ارنا رك نفسر لالا
 اطل بونجلا ةهج يفف نيبلصالا اهناكس نم عاونا ةثالث
 فنييسدنإو نيينايلتو ماورا ىلا نومسقتي مثو ةينامورلا ةينانويلا

 ًانويلم نيعبس وحن مثددعو ةيواسنرفو
 نيينأملا ىلا مسقتيو نوتوتلا عون برغلإو طسولا يثو

 قرشلإو لاغلايفو انويلم نيتسوحت مثددعو زيلكنإو ةوانيدنكسو
 مددعو هالللإو سورلا ىلإ مسقتتو ةيلاقصلا يأ والسلا ةلئاع

 نويرفيو مريغو دوهلاو كرتلاو 0 ىلإو انويلم نوعبس
 ةينارصنلا نيدب نونيدتي ايوروا لها بلاغو انويلم نيرشع نم

 اهتهج يف ةريغص عاقب ضعب يفو دوهلاو نيهسملا نم ليلق كانهو
 نويلم ةثام وحن مثددع علب ةيبونحلا ةهحلا لهأو 00 دابع ةللايشلا

 ةهيحلاب ناتستو ربل او انويلم نوتس ممددعو ةيقرشلا ةهجلاب مورلاو

 5 دوهبلاو نوملسملاو انويلم نروسخ مددعو ةيلاغلا

 نييالم عرشع

 0 برقي مثددعف ةيوابوروالا لودلا شويج امإو

 برقي ران ماعلا 5 مهل فرصلو ملا تقو يف نيلتاقللا 0 ٠

 اهكلام داريا يسنخ نم
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 تحت مورلا رئازج نه زج نوكي نا 18180 ةنسو' 1415.ةفس

 مورلا ةكلمم وه لالقتسالا ىلغ اهنم يقابلا نوكي نإو كرتلا كح

 ةزاماو ةسينكلا ةرامإو“ ةيلقص ةرامأ نع ةرابع ايلاّيا تراضو

 نع ةرابع ل وجا ةموكح تراصو ةريغص ىرخا تارافأو اناكشوت

 ايسوربلل طع رخل ءزجو ةذنالوه ةكلمت وهراص اهنم هزجُو ةكلم

 ةدهأعتم هي 5 نيثالثو ميم 9 أاينامرج تمهستقتاو كلذ 'ريغو

 اني يكسو ايوروا لاش عي نوكب ناو ايسوربو اسمنلا اهريكأ

 . ”الوهيق دجويو ةدحأو ةلود زيلكن الا زرع ازجن تواضو علال كلم

 : 0 3 ,ااف ةيلصالا مينو 000 راما مالا قلبا 4

 ع هر 2 يشب 0 2 00 50

 نوجزيولاو نيالا ٠ اهيلغاو ةيلضالا ةمالا نم لق ام

 اهناكس نم ليلق لوجلا يقو ةينامورلا ةغللا نم مدني برعلأو
 ب م نيينامرحلإو نيينامورلا نم طالخأ اهرثك <15 لولا

 او مدقلالنشلا ن م1 امر غاو نيينامورلا نم

 0 0 كٌسورلأو ريغت ريغ نه لؤالا مهئابأ ناسا وه مهناشاو

 ٠ نوينوتوتلاو ةواتيدنكسلا لدإو ميدنلا ناسللا مغاسلو [ونيفؤوالس



 خلل

 ةدحإو ةلود شورلا راضو تاههج ةدع نرم ةيكره ةلؤذ كأو

 زيلكنالا رئازج تراصو هيلع تناك ام يو 997
 لعلب ةلوح

 ةئيق تفريخ 'سارف مايق نع تندح يل ١ بورا | ازكو

 ةيعيبظلا اهدودح انسنرفل نأك 1751/ ةنق يفف اريك ارتيهت ابو وه

 0 كونو ةلود كلا مث: ةريتيومم ادع أم
 18١5 ةنس قو اسفل إو ةيشورلاو ايسوربلا نسب هاللا ةلود

 :ةنس قو اينالا ةلوذ تلازو اسنرف ىلا يتمويبلا ةيالو تيضنأ
 ازيواب ةتايالو, نع .تنوركشو اسقنا . لوني تضوع 61

 لصفنإو ةدهانلا انامل ةلودو ىرخأ تايالوو سكسو جرإنأتريوو
 ثايالو ةدع اسارف تكلمو تلقتسإو ةيلاغلا اعاهج ايلا نم
 0 ١4١7 ةنس يو اهكلمل ايتفاضأ

 الو اسهم :ةلمتتف كلا ٌتراضو اهتضبق نم ايشوربلا يف
 تلقتساو هاللا" ةيالو. ١غ“ انفي تجرشو 'يلافغميولا

 يووسرأو

 اهدتغ نع ثجرخو اسنارف ةلؤد تعستأ 1.11 ةغنم يو
 يناكسؤيلا ال تمنضو يلاغل ارجل لحاوسو ةدئالوغ ل اداب يلضالا
 نيزلا ره تايالو. لَه محن تناكو ةينامو لا ةنيتكلا كايالوو

 كللذريغو لاغتزِلاو اينابسأو يلبانو ايلات]و .مورلا رئازجو

 ةذقميملا ايويروا اهيل تينرت يتلا طورشلا:ةلمع نم ناكو .
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 كرتلا ةكلمم يف نانويلا رئازج تلخدف 3 5 ريغو ابوروا
 ابوروأ نع تازعنإو

 سادنالا ةريزج تاصفنإو لود 0 ايلاطيأ تبسقنأو

 لاغتربلا ةكلمم اهنمض نم لود عبرا ترادو 0 ةكلمم نم

 ىلا اينامرجو ةلود ةرشع# يتنثأ نم رثك١ ىلا اسنأرف تبسقتإو
 ا |و ايناملا 0

 هذهو وكس» ةرامإو نايل ةرامأ نيترا ىلا 0

 ملاوحأ ةلوهجت قلخ نم 27 ريغ

 جيو رونو ديوسلا نيتكلم ىلا ةوانيدكسلا سقت
 ةدنالرإو :سوكيأو_ايناتورت كلام ثالث ىلإ ريكألا

 00 صلخت/ ةلعتشم ةدملا كلت يف برحما 00
 من اماع نيسمخو ةئام كلذ رمتساف مالا نم هنحت ناك نماسفللا

 4 الهتشم ناك يذلا هكلم نمرينك جرخو اسفلا كلم بلغنا

 تلعو (ةدئالوه ) ةيطاولا دالبلاو ايلاتيإو سلدنالا ةريزبخبحم
 .ىلعو يلافتسو طورشب جيراتلا يف فرعت طورش لودلا نسي

 يي لا هيلع ايرتسا ادرج (ضضاي ويزول
 تناك ايلاقيإو كرتلا ةضبق يف مورلا دالب رنثيح تناكف 1786

 سلدنالا ةريزجو رشع سداسلا نررقلا يف تناك اك ةهسقنم
 دفا ذأ لوم لاغتربلاو انااا قيلود ىلا ةيضسم كا

 رجن إو هاللاو كزانيدو ايسوربو ايناملا ىلا اينامرجو ةريغص لود
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 تدمر ةنوطلا رح" ىلا اينامرجمو  ايناتإو :لوبلا ىلع "فش
 مساب عمسو نردهتلا يف اينامرج تأدعباو ةريربخلا ماوقالا ةوطس
 كرفيد اهنم ةريغص لود ترهبظو مريغو مهوبلأو .نييراغلبلا

 0 9 دنليفو ديوسو جورونو

 اهتعزتنإو سلدنالا ىلع تذوعنسإو ابوروا برعلا تلخد رب

 ايسأ نمض يف 0 ازج تلخدأو نييوابوروالا نم
 خرفلا ةلود تلاز رث 612 أ مس عازنلا رن سو

 ةيكرتم تناك ينلا ثالنلا مالا تيرا ا
 ا نرفلا قو اينالإو'اَيل انيإو اشنازف ينو اهنم

 راون فو لود ثالث سلدنالا يف خاكف ةريغص لؤد ىلا ابوروأ

 زال قر
 اينامرج فو 0 سنوربلاو نيروللاو اسنارف لوبحلا يفو

 كرفدو هاللا يل اينولوبلاو رجلا مث نيذلا يبريخشلاو مهوبو ينام
 ايلاتيا الانيا فو كلذريغو ةيسورلاو ةوانيدنكسو جيو رونو ديوسو

 ايناتورب لود ثالث زيلكبنالا رئازج يو كلذ ربغو ةيلقصو
 :رع ةجراخ مورلاو مالاسالا ةكلم تيقبو ةدنالرأو نييك

 ابضعب لودلا تلخادت ناثدحلا بانثو نامزالا لإوتبو ابوروأ

 ظ ْ ضعب يف
 لعانفا كلم قب بلت نسق نسداننلا ذازهلا يفف
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 مهكلم تناكو اةيرفا نم ةيلاغلاو ايلا نم ةبقرشلا ةهجلا عيجج ىلع
 اينارسا ةيالوو ايلايأ ةيالوو مورلأ ةيالو اهنم تانالو ىلا هيببقم

 ةنوطلا رهن ءطاش ىلع ام اه و ايناتورب ةالوؤ لوا هيالوو

 ىلا هلوهلا كلت تمس ا دالملا نى. 515 ةنس يف مث نيالا

 ضعبو مورأأ ةيقرشمل ملا ةلودلا عمل ن كف ةييرثمو ةيقرشم قينأوط

 ةيقرشلا ةيلايثبلا ةهجأو اهعيج ايسأ تابالوؤ ابوروأ نم تاهج
 لاغغلا نم ةقيرفا نم يتب ام عيمج ةيبرغلا ةلودلا عبتيو اقيرفأ نم

 ابوروأ نم يتب امو يلرغلا

 ةنطوتم تناك ينلا ةريربتملا م 7 00 دعبو

 اهنم ةيبونجلا تاهجلا ىلع تراغإو ابوروأ نم ةيلاغلا تاهجاب

 بيترت ]وريغو ةيبرغملا نيينامورلا ةلود اولطبإو اهيلع اولوتسإو

 ةيفارغج تريغت كلذلف اهئامسأ ريغب ضرالا اومسو ابوروأ ةسايس
 : ظ مسا اذه

 لاقي ةيل مالا كلت نم سلدنالا ةريزج ىلع ىلوتنا يذلاو .
 ةلأو حرفا اه لاقي منم ةمأ لوجملا ضرا لعو ثوزول ا
 رئازج لغو يدزا موللا مث توجو رتسالا ايلانيأ ىلع ىلوتتسأ

 ةيلافصلا يف فالس اينامرج ضرا لعو ىكنلاو لجتالا زيلكنالا

 طنق مورلا ضرا الأ ةيقرشملا مورلا ةلود نم قبب 2
 ةنس ىلا كلذ رهتسإو *امد كنسو بورجو اننف تناك مامزاف
 تاكو برغملا :ةلود تنسو جرالا كيو ُء ةيداليم ةئامأُع

١| 
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 نوكتف زيلكنالا مثو رئازجلا 3 كلل لآ كيب

 قباسلا نمزلا يف ةنوكشم تناك ماسقالا هذهو ةيناث هب اهماسفا
 ةما ايل ايا بونجو مورلاو نانويلا نربزج يف د ناكف ةنيابتم مم 1

 3 سادنالا ةزيزجش يحبو ايلاتيا لاش يفثو كساليللا اط لاقي

 ىأ لاحلا ةمأ زيلكنالا رئازجو لوجلا يفو ريييالا ال لاقي
 0 عقلا ِتْذ 00 ,وايدناجل اب اينانرج ضو

 لواو يلونفلاو فالسلا ناك سورلا ضرابو توجو دوو

 نوقياسلا 3 مورلاف ة 0 راحل ِص ؟ ندبنلا أهيف لذد مم ةمأ

 ائيش |وريغي مل نكلو مالا نم مثرواج نم ذخأ معو كلذ يف
 سانا جرخ هنا كانه ام ةياغو مهلع اولوتسا نيذلا مالا دئاوع نم

 لولا لجل ىن ضهر !ةيمكل رملا ريزجر الاجل كلر
 معبتو 'و ةميظع ةلود اهب اوسساف قرشملا دالب مت لج تناكو

 بورحلا راربتساب |ولوتسا نييلاتيالا نم ٍةريغص : مثو نوينامورلا

 ةساخلاب اوطلتخاو ةروكذملا تسلا مثالا نم لوا ثاللا ىلع
 ةيقبلا اواهجو

 ,ربغت مكلم تعسنإو مهككوش تيوقو متلود تنكف اهف

 7 ةهج نم ىلدو ملم ن :رال كلذو ةيبونجا | بور وأ ةيفارغج

 نمو ةنرطلا رهتو نيزلانرهخ ىلا لامشلا نمو يقيطنلطالا رجبأ ىلا
 يف ةنوطلا بصم ءادنبأ نم ابوروا دودح ىلأ تونجلاو قرشثلا

 نومي ارينك اًدتم ميكح ناكو قراطلا زاغب ىلأ دوسالا رجا
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 يذلا وه ناسنالاف اًريخو ًانارع ضرالا عاقب رثكا تراص اهله

 ناسنالا عون ردق ظع ىلع لبد يهف اهلا للح اهاسك نيبذتي
 . عاتبلا رم ةعئانلا تابنلأ عارزأ عج ال باج ذنق هناش ولعو
 تاهلا عبج نم تاناونجحلا عاونا ايف عمج كاذكو ةعساشلا

 دعبو ندينلا نانفا كلذ نم عرفتف سانجالا هذه نيب 2

 اًروسج اهلها اط لبيع ةدئاف ريغب اطالخ قرم اهرهبنأ ت تت

 اهتاعتتتسم اوفشنو اهابج حوطس | ناوسو سا ًاقرطو ةيوق
 دالبلاو ندملاب تروعو ةعارزلا ضرا كلذب تعستاف ةرضملا

 تاعارتخا كلذ يف.اوعرتخاو راحلا لع اونطمللت رييدتلا ندم

 عيمج أهم تبلجو تادهيجلا مي ىلا مهناسر تلصو ىتح رك

 ىتتأ اهضرا تراصو مادبا تحصو اهلهأ ةورث تدازف تالوضحما
 اهب ةطيحلا راجبلل رظنل اب ابوروأ مسقتتو ارامت اهرتكا ا ْ

 ةيعيبط ماسقأ ةعبس ىلا اهخاد ةدوجوملا رهالأو
 سذنالا لوالا

 لوجو اس أرق يناثا

 ايلات ميرا ظ

 رممورلا سماح

 سورلا سداسلا
 ةواندناكسا عباسلا



 به. تح 10 رسكل ل 1203 41 ع < ابلهأ ددعو علرم رتمأيربم

 ةيبونج ىلا اهميسال 0 راب نم هيلع عزمعشل ا اهضرأ

 ةيلاع لادج اهبو ادج ةعفترم ضر .:رع ةرابع ىلوالاف ةيلاشو

 ةريثك ناك ةيرجن ا اهلحاوسو اًرادخت]و ةئيه ةفلتخم

 هذهبو هتاهح عبمج يف دنت ةريث وهنأ «.ىلا كلوا نضرأيو

 ةيقرشلا حايرلل ةضرعو 0 ةظوفحم نوكت تافصلا

 ا لا ا
 ةدر ايلا حاير لل ةضرع 0 | هذملو ٌةدرعتم كي ةعسأو

 ايوروأ عافنر اف يلاثلا ديهشلا أرجل 0 يأ ةيفلا
 أهب ةراب ملأ أو ةحالفلا 4 عاستا ُْى بدس اهعنأوم را ةسب 2

 اهضرأ ناف :ةيايثلاا 2 ١ فالخب مندتو اهلهأ لال.ةتسال بجومو
 مك هد نينحرما ارت م 1 0 يسم اهعاستا عم

 هلحاوس يق دجو نأو نينثالا ن 1 00 ميف 0

 ةيبونأ ابوروال ىصالملا طسونملا رجلا عضو ن ا نأ

 ةداعسل بجوملا وهابوروأو اقيرفأو ايسا ايندلا ماسقأ ةيولت ا ب

 زكرمو .نديلا عبنم وهو ةنس فالأ ةعبرأ ذس مسقلا اذه لهأ

 اهاندجول ضرالا نم اهرينب ابوروا ةعطقانراق ولو مثالا عيمج ةراجت

 كايلاما 0 ايل كان 2 |رورل ايليا ]ف
 اهناغ ناكو دحلا اهض :رأب دجوي 0. رثكا أو نداعلأو ناويحاو

 ةشو وللا 0 نمزلا لوط عم ْنكَل تاباغلاب ىطغم
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 ىلع هعم رلكتا نا تببحاف تقولا عيبضت تيشخ يلا لاقف هيف

 نا يغينيف مترشح ثيح .نكلو ةيفارغج داوم ضعب يف ةركلا
 ةيزم يل نيبت نا اضيا ديرا انإو لاتف جرختو انلصو امدنع فت

 مدقث ام 91 بوقعي هل داءاف موسرلا نم اهيلع امو ةركلا هذه

 ةرم يف ىلاعت هللا "اش نا كلذ نوكيسو لاق مث راصتخالاب

 كرديرحا

 ةعاس دعب انجورخ لعجتو نالأ كلذ ز# لب خيشلا .لافف
 تاعك ام لاطو ةؤيعفلا ريغ ججورخلا نم دارملا سيل هناف

 5 | يرطاخب خس كو ايوروأ ةعطق ةيفارغج ىلع عالطالا ىلا
 نالا تنك ثيحو عنت رومأ ثدحتف كلذ نع اجاوخلا ةرضح
 اذه بوقعي لاقف اهيف هياعت ام حرش كنم موراف ددصلا اذهب

 يلع بجي ام ضعب
 ةدحأو .ةهج الأ تاجا عيب نم  راجب ةطاحمابوروا ةعطق

 ازباب هيرخلا ةهج نمو لاثلا ريبجلا رحلات لالا فم

 نرد ءزجي قرشلا نمو طسونملا رجب اب بونجلا نمو يتيطنلطالا

 زاقوفلا لج يلاءاب .ري رثو طغبو دوسالا رجتابو طسونلا جلا

 راجيو .سأر ىلإ يهتنيواطابجو لاروا رهنب مث رزخا رجب ىلا دنتيو

 ةئاملث اهنم ضرع .ربكإو رتمايريم نوثلثو ةئامسخ اطوط ربك إو
 ايريم 5177 ةيرجا اهااوس لوطو . رتمايريم نوناثو ةعبرأو
 57/45 اهتجاسمورتمايريم ؟١51 هلوط ضرالا يف اهدجو رتم
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 يس نويلاغترلا لعف ا" نوينابسالا لعف رث اينوباي لجاوس
 ويحل بلغا راص 1915 ةنس يثو اكيرما ٍتاهج

 11٠١| ةنس يو ددللا ىلا اكيرما نم قيرطلا تبع 107١ ةنسويفو
 امان تدلع . ىتح ةديدحلا اينرلا تاهج فاشكتسا رثك

 عيمج تباجو ةحالملاو ةراهتلا ةرئاد تعستأ ذشيح نمو
 0- اوفقوو رئزحلا نماريثك اوفشكتساو اهتفسب راجل مالا

 هيلع نوثحيب لوهجت مط م قبب لو ضرالا نم هرومعملا تاهجلا

 59 اقيرفأ طسوو يلغلا بطقلا لصوملا قيرطلا ريغ
 ةديدجلا

 هنأ الا راضاخالا هجو ىلع ناك نرإو كل هتركذ امو
 ةخاللا تراص نإ ىلا ملعلا اذه مدنت فيك رلعت نا هب كنكب

 كلنلا زوجت اهاضتتب دعارق ىلع يني ثيج كيش نوها نالا
 لصيو باسحلاب ةطوبضم ةمولعم طوطخ لعريستو ماظعلا راجيا
 ناك امم نينا ةركلا نم ةهجب يل _نرم ,ضارغا ىصقأ ىلا سانلا
 نيفع لكل (ضارغا !وناك نيتحاللل ناق ةيلاخلا نامزالا يف ' لمصحي
 اذاو 1 0 نرواضي اوناكف ملعلا اذهب مهتفرعم. ةلف

 كارم اكف قيرط يا يف ةاحتا نوردي ال قرطلا تددعت

 ةذملا هيلع لوطت مهم

 هك اجد ذأ يرام ةيكلا كلت يلا 000
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 ابوروأ ىلا دنطلا دالب نم ةراهتلاب هونجو هديدنولا لها اهيف لغتشأ

 ةلوهجلا قرطلاو عاقبلا بلشأ تىلع رجلا قيرطب الربلا قيرطب
 اوخدكتسا ةيددطلا متراجتأ !يرط رمبلا نويلاغتربلا ذخا ألو سانلل

 :نرذس هيلا لصت ل ام يلا مدنس تلصوو ةبيظع تافاشكتسا

 يكيعنالت الا طيخحلا يف نون قو نودعتتي ال اوناك ثيح نيمدقالا

 /١411 ةنس ايراك رئازج يلا منفس تلصو دنف نويل اغتربلا اما
 ظ دال

 لطصح مث زوسالا رئازج 3 تل ١151 ةنس يق مت

 الواززاج 1501 ةنس فو 1:50 ةنس لايخسلا لاذ

 متع سأر دايد يلوطرب فشكتسا 86 ةنس فو ء|وتسالا طخ

 بمولك فوعسرك ربظ ةراجت اب نييلاغتربلا ةداعس ءانثا يفو ريخلا
 ريش رم رشع يناثلا يف ةديذحلا ايلا فشكتسإو كيال |

 ننويلاغتربلا لصو ةدملا كلت قو ١559 ةنس ىنرفالا ربوتكا

 تقولا كلذ نيون ةهبما كلف لحاوس عيجو ريخلا مثع سار
 محملا رحب سانلا ملعو اكول اقبرط دنطإو ابوروا نيب ام راص

 عاقب نم كلذ ريغو لاخمب “و ناموع جيو رمحالا رجتإو
 انتهي ةرايغا بلغم تناك ةنلس ةثأم نحن مدنا كلف

 ةناننلا كارير 6-18 ةنس قم سرج اينكتسل 0
 كولم ةريزج اهيلم يفلا يف ث مايس ةريزج اهيلت يلا يو

 !١84 ”ةنس يو . :زيصلا لحاوس تفمكتسا 161( قش 2و
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 زيلكنالا رئازجو اكينلبلا رحبو ةنوطلا رهن ىلع ةنكاسلا

 تامولعملا عيج سوبلط» عج داليملا نم يلاثلا نرفلا يثو
 ةعطق يف مالّكلا عسوو ةمولعملا ضرالا دودح طبضو ةيفارخجلا

 ايرفاليبرنلا دحا نيعي ل ةناالا نيصلا ضرا نيبو ايسا|و اقيرفأ

 نم ىلع اومجم نيذلا لاغلا نم نولزانلا نوربربمملاو
 قة كلذو ةعقبلا هذه ةيفارغج ةرئاد اوعسو نيذلا مث ابورواب

 تاهج عيمج |ونيبف برعلا مثدعب نم ءاج مث ىطسولا نورقلا
 ذنسلا رئازجو نيصلا ضرا طوحاسو نايبلا لك افيرفإو ايسا
 دلل 3 0 ةيدمحلا ةنايدلا تدم معتقو يفو

 ةهيج لمت و دنط طسو نم 2 انارهنلا اولصو ىتح |هانفأ

 تقول كلل 000 3

 كارتالا بورح دهع نمو سورلاو وانيدنكسلاو ايسوربلا تاع
 . 15 0 6 لس ُ

 ضرأو ايسآل ةيركرملا عاقبلا ناكس ةفرعم ىلع فقو لوغملاو
5 00 1 

 2 للا نم ديفتسأ أمب 7 0 فأر ذجلا ة 4

 ينلاةثالنلا نورفلا يفو تامولعملا ت 1 2 مدقث نفلا اذه



 لاقل

 ةركلا لوقض اهيف نالا نحت ثيح ابوروأ ةعطق ىلع لكتن من
 تناكف نالا يف اك اهتاهج عيمجج نم ةءولعم ريش تناك ةيضرالا
 اوناكو: ضرالا طسو يف اهسفن دعت ةلاخلا نامزالا كلف ةمالك

 هي عمار طي ريدتسم صرقك اهعوربتعي كاذ ذأ

 طسونملار جم |ريخ راح اجا نم نوفرعي ال كاذ ذا وناكو سوبايقوالا

 ادم هنونظيو 0 كلذلر كرم اه ربتعت مورلا ضرأ تناكو

 زاغب ىلإ بيرغلا ةهجج نمو ةنؤطلا رهن دعب ام ىلا لاشلا ةهج نم
 تونتلا نمو ىرغصلا اي-أ دودح ىلا قرشلا ةهج نمو سداق
 ىرغصلا ايسإو مورلا دالب تناك ةمولعملا دالبلاو اقيرفا رخآ ىلا
 ايلاتإو رصمو

 ظيحلا رجلا ىف سانلا داقتعا ل ٍطودوريه نمو. كو

 نضرألا نم قدمنا أتيرفأو م اسطول ةعطق تست

 طرأ رجلا يف اوحاسف نييجاطرقلا نمز ىلا كلذ 0 دالبلاو

 زيلكتالا رئزجنو ةيبودجملا تاهيحلا يف تادلاخما رئزيلا |وفشكتشإو
 1 ايسأ عاقب بلغا تفرع ربكالا ردكسالا دعبو ةيلاغغللا يف

 بلا تال عجرم ينل قردلا نوال أ |
 2 نيو انيرفإو ايسا عاقب بلغا نع ةرابع تناكف هنقو ىلا

 تاهج عج يق مهورخ ببس 1 مظع رجا ةطاحم

 تاهبحلا اصوصخ ابوروا تاهج رم ريثك ملعب |طاحا ايندلا
 مالا ذئقيح تدعو تقولا كاذل ةمولعم ريغ ثناكو اهنم ةيلالا

 ١
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 لصتيو سون ايفؤوال اب ل 2 ونجا ديغلا رجلا ةطسا ىو ةدنإلسا رجب

 دعو هرج اب دن رت و نالي.زاد هيض اقوال اب طي رحب اب

 ا ف يارريعج ىف يزال قرا
 رجالا ف بصل همي هلا ايندلا ض را قوف ةيراحلا هايملا 4

 ريغ ىلع هج ةايملا كلت ءاسقنا طخ طحو مدقن ا اهانركذ يل أ ةعبرالا

 ءادعإ نم جرغن ينردلا بونيلا ىلا يقرشلا لاغلا نم ,ماظننا
 لا اطر ملا نع ضار يملا

 اهيصنف ههنا ةزودل] اينبلاب لغرأ فريعراجلا هانا نإ
 للامتلا ذيجملاو 207 0 رختلا شو ةيلصالا رجبالا ةثالثلا

 بونجملا ىل لابشلا نم هجتن اهيف هماسقلا طخو

 نرجو ًالهسو انارخو اراع 0 اندلا ضرأ ةحاسمو
 1 علرم رتمأي ريم 061

 نا يأ 0 ا وعلا تا ةيدقلا ايندلا هممت

 57 اة برم راما اقرا ا 0

 ل 00 17 مماضيارأ كي

 ىلع هيف هيف ا ول: لطي رمأ 3 د ثق ل اي

 0 نك الي هل ىلع رصتقتف لييصفنلا هجو

 0-00 ىلع اهب فق رنا 2-2008 4 ١ كلذ حرش

 اي ردت مملا اذه مدقت بني 5” :ففرعلل
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 نم ةيسإو ةقيرفأ دودمم لصتيو سونايقوالا رئازجم طيحلا ددهلا
 يرجي ءا. لكف ميظعلا رجلا اذه نم ةعظف وه انآ بونبكا ةهيج
 ةديدجو ةمدق انندلا تاهج نم ةهبج يأ نم ةراتلا ضرالا طسو

 ةعبرالا رحبالا كلت هبصم
 يضارالا قرتخت ةريغص راح ةنم عرفتي اهنم رح لك نان

 ةس اهب تنوكتف ةديدكلا ايندلا قرتخا دق ظيجلا رجلا لغم ةراخلا

 ةنم لخد كلذكو اهترحبو م < أهنم عورف

 نم اهريغو نيصلا رجبو اينوباي رحب لثم - ةيدتلا ايندلا يف

 هعو رف نم 0 ةنم عّرتت يلاغلا دينا رجلا كلذكو روجتلا
 يبطل ارجل ديد ١ ايندلاب هعورف نمو ضيبالا ر يس

 طسونلا رج إو ةئييلب رب ةيدفلا ايندلاب يتيطبلطإلا رع | عورف نمو

 ةديدجلا ايندلا يفو انيغ جي 50 ةنيدم اي ىلع يذلا

 نم بعشتو كلذريغو كليسكم جلخ ر نوسدوه ربو نافابرحب

 لاب جو نرابوع رجبو مزلقلا رج وهو رمجالا رجبا دنهارجب

 ظ مجلا ريو

 دنطار جيو نارهب زاغب يف يللا ديبتلاب لصتم طيخنا رو
 رجباب لصتي ةديدحلا ةدنالوهو دنسلا رئازج يف ةديدع تازاغبب

 ون ايقوالاب يقيطنلطالا رجل ايو .سونايقوالاتي يلوح ديلا

 ناليجام زاغببو

 يلاثلا ديجتلا رجلا ةظسإوب بلضتيف يقيطنلطالا رجلا امإو
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 ىلا مشت اظنا نودنن لفسا ىلا ىلعا نم عاسنالاب :ةددلا ضعب
 ةقيرفأب - ا ريغصلاف ريكو ريغص نيبسق

 برغملاو ةشبحتإو نادوسلاو رصم م ةا اهنم ضرالا نم ةعطق يهو

 وعنق (ذاف قوما :راالاو رشا لايت ريكلا اورخا دالبو

 اهنه نأ ابورواب فرعي يبرغلاف يثرشو يبرغ اضيا نيهسق ىلا

 ايلين تقرع فز اهويعو نسورلإو زيكدلاو ياو طاف
 كرتلاو 0 دنطإو أو ممنإو ماشلا ضرإو برعلا دالب:اينم يأ

 وشل كو يف ةموسرملا ةريغضلا ع طنا هذه عيمجو اهريغو

 هذه ٍقابو ةديدجلا 0 ةريزج ا رابك رئازج

 ةيدقلا ايندلا نم يو شونايقوأ رئازج ىهست رئازجملا

 رصفتا اع ةيانك وه يبونجحلا طيحلا رجخلاب هنومسي اهنأ ملغأو
 لاش امو ةيدقلا ابندلا ينرغو ةديدجلا ايندلا يرش نيب ءالا نم

 يقرشو ةديدجملا ايندلا يبرغ رب روصختلا وه يتطالظالا رخبلا هل

 نوكتيو ناعملج كانهو نيبطنلا ةيج نادتم نآركلا ناذهو ةيدفلا

 يلامثلا بطفلا دنع ىلامثلا دمجنلا اهو نادمبنلا نارخلا اهنع

 يبونحلا بطنلا دنع يبونبحلا دهجتلاو
 تفصنلا يف ةراقلا ضرالا رظعم نأ تيأر كللذ تأامات اذاف

 و ان قوبل ف دجرم دا ثم نإ ذل نم يللا
 ةيبطقل 5 ةرئادأ |نمني ها فربما اع سونايقوالا مما إوقلطأ

 ربو ردخ ا مث سأر هنم ئذلا بوبجملا ةقيج قم ةراقلا ضرالاو
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 هباجاف هاضق ديرأ ابرا يل ناف نينعاسو جن يئارظنتا نكلو ءابأنال

 هذي بوقعي دف برقعي ةفرخ ىلا نسا نبإو ءه ماقو كلذل بوقعي

 5 نيس هي كلتدعو كف اذ 2 يمل | نبال نلاقو ةرك ان

 هنلسر|و ةعقر يف هتبتك دقو جشلا نبا لاقف كلب يفرعت لوارجتل ايف

 ضرالل لاثم يف يقلأ ةز كا أهذه تيرتشا يف بوقعي لاقف يفدلاول

 فيكو ةرورعملا ريغ نم ةرووغملا 0 نيبال ايف اب

 يأرلاف 1 دلاولا ةرضح انلبمأ ثيحو اهيلع ر اجنأ عزومت

 لاقق ةيئارغا نم ءىبش ضعب ةفرعم يف كلذ فرصن نا يدنع
 فرعتس بوقعي لاقف ملأ اذه ةفرعملا دف انوش 2 نا خيتلا ن 1

 هيف ةيوعص ال مع هنإف كللاب تيلا ن اا ة:كلك

 هذط رظنت نأ نالا ينكيو ايندلاب ةطيخخلا راجبلا 7 ا

 آ كهذا يف هارتاه تبعة

 ىلا ةراششا وه طوطخب دودحم اهفعس لع هارت ام عيمج ن | عاف :

 ءايلاب ودا ل ص نم ء]وس امو رئاز# او ةراقلا ضرألا

 ا تسح ىلع ةفلتخم ءايماي ةاممملا راجلا اهنع نوكوو

 قيضلا لذتيل ىلا ىلا ىم دحملا دحر درتنل ليطتللا ١
 را - وه كنبفرطلا ضيرعلا طسولا

 طدرشلا نم ىلع دب هزبلا يه ةيلاشلاف ةينونجإو ةبلاغلا ناتكيرمالا

 ظ هنم لفسالا "زيكا يف ةيبوناو
 امضعب لص#لا ثالثلا عطنلا هذه يف ةيدقلا ايندلا امأو .



 انرفلما

 لوانتف ماعطلا رضح رث كلذ ىلع اقتتاف اهيمج انبهذ ميرطاخ رسي

 هدلوو ص | يتبو هجوتو يزيلكلالا ماقو 'رسيت انش لك

 بورقعل و

 ةئاألا َق ةرماسملا

 ةيفارغحلا

 كنداوح ضعبب انتربخا ٌكنأ قيس دق بوقعمل 0 أأف

 كدخال 0 كدوع دعب ىرج ام انل ركذت لو كرسا نيح

 ناكو كلاب يف هنم يهب اه امل ركذاف كلذ .نأ وأ اذبف

 1 ةبرعلا يه اهو ةعاطو اعمم بوقعي 03 ةنزعلا كرت

 رظنف ”“نيئيشب ةيلسلا نوكنو نيتذللا مغنل بهذنو اهيكرتلف

 :سسح رمأ كلذ لاقف هؤجو ىلع رورسلا ىأرف هدلو ىلا 2
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 00 ا ىلا م

 همسأ عضو 3 0 وا فويل هناف ةايق هيف

 ذالزالاب ةيصما ديت بانكلا نلمح لع تاكو ل 0

 3 رابخالا نم اهدنع ام اهيف نيبت دارولا م لئاسر لاسرابو

 مكاو اهايحن اجاوخلا دنع الخدو هدلوو وه ماقو باتكلا مشرب
 ةهافلا ىلا اطاسرأ ديرا يل يتاباطخ تبتك .يفا يشل لاق ماع م

 لخاد اجاونحلا هعض وف 00 هلسو 032 نو د ١ لاقف

 هب هجوتف هيف أ فرظلا بوقعيل لس مث هشربو فرظلا

 1 ةطمؤرلا لا
 مترضح عم جرخا ن اريزا فك يلا ريسلل اساوخلا لاق مث :

 رما كلذ نع ينقاع دقق حامسلا موجرا 5 قافتالا بسح هزننلل
 نم يلددب الو بيرق دلي قي ةهبوم ةيضق انباكك نجل : نا وهو مم

 ام تاهو إف كلذ ىلع هتدعأو دقو ابعبل هعم هجونلا

 ىلخت الو: ةفيطل ا ةلصومللا لبسلاو ةبيرق.ةدلبلاو ايسال أب الف

 نأد عنام الف بوةعي كنعمو انهه ىتبت نأ تّئش نأو ةدئاف سس

 لاقل ي ًارلاف اذه 7 عمو عم بهذن أذهان زيغمويق ليال

 عنام الد انه يءأقب منسم .نأ ريشلا

 بورغلا ليبق دوعأ يا نظإو .هنورت ام يارلا اجاوخا لاقف

 ام اهب تدجو ..ناف قيرطلا كل تكميل يلايإو ياهش فو



 ام

 0 للا ريس هل 0 00 5

 ةحس عم بوغرملا لاك ىلع هتبمص# تلصحت ارو بوركلا نع 7
 هبستك | ام عم ةفيرظ رومأ ةدهأشمو نمزلا بلاغ يف ةهزنلاو ندبلا

 عديالف اجاوخلا انبحاص امأو ةسناءوللاو ةثداحلا دنع ةسراملاب هنم

 دح تغلب دقو دئأز يل هبح نال يل هبلجيو الأ هبحأ اًئيش يسفن يف
 اريخ ينع ىلوملا هاج هتميهب الا سيل كلذو 0 لكيلا

 ةيزياكنالا ةغللا ف ةبيظع ةج رد ىلع لصحتا م نإو لأ ترصف

 ماو يدوصقم نع اهب ربعأ ثيحب ينمزلي ام ع 0 نك

 1 دلو ةيضايدرللا ةغلل اريعت يف اصيب تذخا دقو يل لاقيام

 أ هتعمس وأ هيلع يرظن عقو ام لك لب هي كتربخا اه ىلع
 هللا اش نا رصم ىلا دوعلا نيح هيلع كاعلطا كل نطسأ هتجبف

 هجوتن مث زيراسب روش مقث غنأ ينظ ىلع بلغي يذلا ىلع

 عم هلاغتشا نرع ًالضف ةدملا هذه يف يدئاوو زيلكنالا دالب ىلا

 لك هلضنف ةبقرشملا ةسردملاب ةيبرع سورد ضعب ةارقب اجاوخمل
 ريغ هردكي ام مث سيلو رثكيو ديزي ءاهلعلا نيب هرخخو رشني ٍتقو
 عاطننأ 0 00 .تابطاخلا تفرد و قارألا

 م 6 5 يق 3 كل د 1-5

 زكا نيبو ناوضالا ىلا مالا يلب وج
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 مم رمال هباحصأ ضعب ىلأ اجاوخا ةرضد ىثعل ينثعل لاقف انه كقرفو

 ًاديدش احرف هب حرف دقو معن لاق ةمارم ىلع م هلعل ل | اقف

 هأنرف ةعاسلا هذه وهو اذيدع انس كللزكا ا كعاللا تدفتسإو

 نبأ لخدو احابص نبعلا ىلا باهذلا ىلع ادعإوت من عشنا نبااهب

 0 اعاريو ادغاكو ة ةربحم ذخأ ههون نم هبنثأ انلف مانيل دع يمبسلا

 باتكلا اذه 'هتدلاول

 برق لايذالا ةهاطلا بسنلا ةيرك ىلا ينايحت رطاع يدها
 ينادنلا مايأ انل هللا
 علطم تقراف ذنم يفأ كيان يدبا اوي ا

 نمامو لاخلا 1 لابلا لوغشم انو كدوهش عيرمو كدوعس

 هب نئيطا يبل كنمربخ دورو رظننم انإو الأ يلع ري تقو

 تالاخلأو تالا لخالو ماينالاو تاوخالاو ةوخالأ ىلعو كيلع

 نأ ىلع اننيب ام دعب عم لانألا كللث قمت ىلا ليبسلا فيك نو
 تقو دجولا يلع جاه مو يرطا> صخنيو ينتول ديزي ةقشلا دعب
 نارينلا نم هيف انا ام ريثيف داوفلا يف مثولا كرئوص مو دارفنالا

 نم يف هنيلعفت ثنك امو رايدلا كيتاط زاكذنلا دئشا اذا امسالو

 داكيو 800 !' كلذ دنعف يب كنتفارو ىلع كنطعو ل

 ةبحسمنا نانملا 'نانعحا رم نأ الواو يدوف هراكذت نم بيشي نأ
 قبسايف هنع كتدايس تربخا يرلا بوتعي تفرعو نالخا رعا

 ارد هل دجا مل ام ىزيبلا لا نرم يناتعإو ىوتلا ل نم تذل
1 



 ل

 عم اجاوخلا فرصناف بعللا ءاضقنا ىلا اذكهو هرطاخ نوعاريو
 هلل ابنا يال ك1 داج بعلملاب ناكر. دلو 0

 0 خومشو
 دذع تحن نولخدي ال ةدلبلا هذه لها: نأ نسل | ل أقف

 مهاقوأ عينج ىأر هنال ملاح ماظننأو 0 هجن دادزإو

 وسكت ةديفم ةبيرغ باعلإو تايلزهو ةديدس ةيدج لاعا نيب ام

 موي مهلع ري اف ةهاكفلا ثيداحاب امولع مثديفتو ةهازنو ةورث بايث
 ملع يضمتف مثدنع ةهازنلاو ةورثلا لاعأ ديازتتو الإ مايالا نب
 لاب ةذل يف يلايللاو مايالا

 وخلا لاقف ةيرعلا :: ازنو لحما ىلا الصو 7

 1 1 ْن تدر 7 ةطسوبلا نأ ذاتسالا

 لك بهذ مث اه تيقوو اربخ تيزج 0 ةليللا

 ناف مونلا ريش ْن ونجا ا 1

 كندلاول دالبلا ابايهسرتو | خ ”انااطخ 0 هللأ كش

 دكا كفن دم نا 0 ا

 0 نسا ا ام هل 0 ا

 كدوجوب د مات ىنما تنك لاقو ةهزنلا نم
 انع كفاع .ىذلا امو لاقف اننبب مايالأ بوقعي هل لاقف



 اذ ١١

 انريس ةدم رمالا اذه ناش يف ركقلا رحب يف تلج يفإو اًدص ألا
 ايا هنأك ام اًمطان وو اًقداص هلاقم ف هتهجرف قيرطلا ف

 اهنطوتسا نم رشاعو ةمكرو ةدت اهيف هل تبثإو ةعقب لك حاس
 ل اوحالا كلت لع فني. ال هناق نامزالا لك يف ناكسلا

 آلضافو !ريرحت املاع هرد هللف لاجزلا نمءادكف نرلكك سن
 افرظو احلم هنم ذخاف افرط نف لك نم زاح اًريبخ رومالاب

 تاغللا عيمجم هتفرعم بئاهمل و بئئارغلا نمو هنبا هل لاقق

 ةقالطلاو ريبعنلا نسحو ةقالزلا عم هناسلب ناسنا لك لكي هارا يفاف

 بوبحم هنأ هأيازم ا ليصا ةغل لك يف هناك
 8 هفرعي نم لك دنع

 ةيلح لمت نم نواف هيدأو هلع نم . كلذ نا ويلا لاقف

 ببسلاو بسحلإ نع كلذ هاا ندا

 دف لكآلا ادجوف ابهذف هيلا بهذن انيؤ ينباي لاق من

 نوثدحتل ةمعطالا صاوخ فو درك اع
 ملو هل اجاوخلا ذخاف رتاينلا ىلع جرفملل |وبهذ ةوبنلا برش دعب مث

 لك نم بعالملا ثراد هعضوم لك ذخأ انف أواخدو ركاذت

 ىأر اب زخيشلا ٌرسف بناج ٠

 اهيف ام هل نييبو ةيبعللا تارابعلا هل مجرتي اجاوخلا ناكو

 بايلالا ردي ةيلاذلا تاقرالا فو ةيدحإو ةيلزملا تاكا

 هنوسناويو هنوحزاو هنويحي اوناكف اجاوخلا فرعي نم ريثكب عمتجا
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 نيبف ةرسيتم 5 ةرفوبتم ماوفو ةلىتم ملوح رهف 00

 نار واجن" معا ع فيي نوب نيقيرفلا

 وسلا يافا ةرئاسملا

 تاتكلإو ورتامنلاو يزيلكلالا

 نوجانحم اننا الا اجلا اذه يف مالكلا فوتسن ل نإو اننا مث
 الو هويقيأر ام ,كتاف رتايتلل دوعن مث لكانل تيللا ىلا عوجرلا ىلا
 فليظان ادخلوا ةبرغلا انكرو اناننف هيف ام ةقيقح ىلع متفقو

 ريشلا الخ الاف هتفرخ زم :لك اخف |ءيلاكم.الصو زورا ىلا فيداجألا
 متنا لاق موبلا اذه يف اجاوخلا هب انثدح ايف لونث ام هل لاق هنباب
 اي اح الإ لاق ام لاقف ىرحا هيف محلابو ىردا كلذب
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 ذب ناك ام نيب تنراق ول كاف مقالخإو مدئاوعو مهيناوق
 لمأت نمو ء رايس افرك دل ا ا وه'أمو نامزالا كلاس

 ةسائسل نيناوقا أ وعضو نيذلا نوب و هنأ 00 لا لاوحأ

 لاوحالاو دياوعلا نم هيلع م وادع ل نيالا

 ىو ابماكحلاب 30 أهنينأوقب ةفئاط يك و ةرورص

 3 لعل ل 0 سا
 هاذ أ اوداحري لف لاوحالا ىسو لاصخلا ءيد را نت

 لا_.اذرلاب قعر هسقيا لف عفر نشحيلإو وضورشتلا نسا
 ملاصخ تريهحو ملاوحا تنسحت لئاضفلاب يىلحتلا ىلع ملحو

 لصالا اه مدعلاو نوكسلا نا اليشم دونم داقتعا ينف ملاعفإو

 نودنتسيو لاوحالا نسحأ ةلاطبلا نوريف ءايشالا لودوتاههلاو .

 كرمتي ال يذلا ءانعم نا اوهف مهال تيانلا ىلاعت همسا ىلا كلذ يف
 قوريالا يذلا ئادلا انعم فل كلك ىلا

 نوكو ه يدنالا لا نإ ننولوش ماا يزجم ناكر
 نوكسلا ناك كلذلف مسجلا باعتإو ةكرحما ىلع ربجيال .ناشنالا
 ةملل احا دالبلا 0 ا ا ,مهدنع لاغتشالا مدعو

 دوصتملا ىه يعيبط رمأ مدنع ةحارلا نالو ىوقلا عببج
 تالا

 م + تا وفرااا# ا
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 كانه نييوابور والا نم لسانت نم نأ دهوش دقو مهتعقب ةب ةعببط يف
 دونهللف كلذ“ نمو هلوصأو هيبأ عبط نود دونا عبط هعبط هيشي

 .:رقرحي ماسن نأ اهنم بارغتسثالا لك ةبرغتسم ةعيظف دئاوع

 ةاقو موف فعض عم م هنو نيج ورا ترمدع الب نهش
 دم عطفا ار ٌرومأ نوفثوتيف أ دج ةميسجاماهوا نومثوتي مماسجأ

 الزل 1ع ادليتوب ارهش .مطو ثول نم" نولام التقت
 باذعلا

 0 ه ضراوعلا نع اهتمالسو 0 موفلا ال وهو
 نع ةدايز ديكانلا ليبس ىلع 0 مهلا ىتلي ام لكل مدادعتسإو

 نيم اهنو.لعتي ةنسح ماك أ لل عرشتو نينإوق م ناقث نأ مريغ

 نرع ةيلاخ ةلوقعم اًروما نينإوفلا كلت نوكت نا مزليو مهيب
 ةرطفل ا ىلع مغأ ثيح لاوحالا 00 | ىلع اولببحت سواسولإو ماهوالا
 نيذلا لافطالك تاطيلخلا نم *ىبش مهاهذأ يف 3 ةيلصالا

 ميكا محام هيباه لع بيردتلاو ملعتلاو ةس

 نع اهعنم وا اهلطعت تاشيوشت مهاهذا تلخد ل 0

 نيينامورلا :نمز ةيلاهثلا مالا تناك دقو اهيف تاملعتنلا خوسر

 ع ملهج ضو اهيرحو اهنطو نع ةعفادمو أهسفنإ ةلقتسم

 مهكوش |ورسك ىتح اليوط انمز نيينامورلا اويراح ملل نييناوق
 لبعلا نع ةيقرشملا مالا ةينب فعض تفضا ولو متلود إوضفخو
 ىلع مهابث ببس تفرعل لسكلإو ةلاطبلا بح نم هيلع مه ام ىلا
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 ضوعي ةدرابلا فو ملا برشب مسجلا نم جرخ ام. ضوعي ةراحلا
 ثعبننل ةرارحلأ ثيو شاعننهالل مو ذيبلاك ةحورلا تابورعلا

 دنع فولألا بارشلا وه ءاملا نا ىرتالا مدلا دوج ةفيخ ةكرحا
 دهف هوجو ذيبتلا فاالخ ايندلا هلل قلخ موي نم قوشللا لها

 مبخر عطقنت ال ةلدتعملا دالإلا لهأو ةدرابلا دالبلا لها دنع فولأملا

 لادنعالا لاح 0 دح ىلا مهب غلبت ال نكل اسنلا يف

 لها تربدخأ ولو ةراخنا دالبلا بسحب 00 ةيغرلا كلت دادزتو

 لمهأ نم ةنامالأو قحنإو فدصلا حلا رق أ متدجول ةدرابلا دالبلا

 زئاكلا رف رتكتو معاوبش مهلع بلغت كلوا ناف ةراحلا دالبلا

 هحرتقث ايف اهتع طو ممسقنأ تاوهشءالا مل مث ال متارتف يواسملاو

 ةيميوبلا تاوهشلاو ينامالآ نم مهلع
 يق أروظف لاح ىلع مل تابث الف ةلدتعملا عاقبلا لها امإو

 دإو لك يف نومججو دان لك نوشغي لئاذرلا ف اًروطو لئاضفلا

 كلذ ىدعتيو ةيندبلا ىوقلا تذعض ةرارحلأ ةجرد تداز انلكو

 «ىبش ىلإ مرطإوخ ثعبنت الف رومالا ميدل ىواسنتف ةيلقعلا ىوقلا ىلا
 يقف باذعلا نوليحتو لسكلا ميلع بلغيو *ىشب نوهنهياالو

 كلذ يف نوكيف مهسفنا ةسايس يق 3 هدبتبجي الو لامالب ايندلا

 ءرققلا ىرن اذطو لبعلا نم ميج اع نوهأ قرلا نوريو مةاقرتسا

 رغم انأو. قيرتك دالبلا كلن يق اثمإو ن . .ةاحسلا و 35- واردلاو

 اك سأيلاو ةعاجشلا نع نودرجم دونملا نا نيحايسلا نع رتإوت اب



 از.

 ةميظعلا ثاساسحالا الا لا ىلا لصي الف باصعالا .فارطا
 ةلصاح اهعبج ةيلقعلا ىونا 0 بصعل ا عومجم نم ةلصاخلا

 اللا, ياريك نئابجألا نوكي انه نم يغض. تاسانسجلا قم

 فلا قيرزك نم صح هناف كلذك الو اهريغ يف اليلق ةراحأ

 ينن سكملاو ملالا رثك رثك انلكف هقيرفت وا دلجلا باصعا
 قيزنل ا ا ةمخض اهلهأ ةنج ىلا ةدرابلا

 مدولجو مهاضع ماس ١ ةقرل ةراحا دالملا لها .ىالخب هدول طلعت

 راطفقالا ' ناكس ىلا نم لقأ ةدرابلا راطفالا 9 أ ناك اذطو

 عاقبلا فالتتخا . .رع *ىثانلا عابطلا يف نيابنلا اذه نمو ةراحلا

 للا عب تاو 0 ةريثك ةراحلا دالبلا لها نوكت
 م ناف ةدرابلا دالبلا ناكس فالمخب منلا عا نم نهلا
 لاوحالا .|يلدخيف .ةلدضملا نطاخلا :لما انا .:ليلق. نهبلا

 لثم ةيبونجلا دالبلا دين كلذلو ملم هوقركذ ام اجاوخا لاقت
 لاجر ةفلاك تسيل امعئاسنل الاجر ةفلا دالبلا نم اهرواج امو ايلاطيا

 ديصلاك ةكرحلا ينالا ملظح ال ممافاهئاسنب ةدرابلا ةيلاغلا دالبلا

 اهلقثو مماسجا ةماخ كلذ ببسو برشلاو برخيإو رفسلاو
 دي ىلا ليي عاقبلا كلت لها رثك ناك اذطو ةحصلا مامتو
 صن: |وتسالا طخ ىلإ |وبرقو نيبطنلا نع |ودعب اكو ةيحورلا
 تاهجحلا ينف قرعلا نم ندبلا هفذقي ال. اعبات هنظإو ليلا اذه



 ا.ه

 ةراحلا دالبلا ناكس نم مريغ عابط رياغي ام عابطلاو قالخالا
 ةاوق تدعو: لال ةرارحلا ديدش ناكم يف الجر انسيح ول الل

 مل ةأرجلا ىلإ هيلع مادقالا يف جانحي رما لعف هنم بلط ول ثيحب
 كلذلو هتكرح يف ًالقثو هبلق يف افعض هئروي هتوق فعض ذا لعني

 دالبلا ناكسو خويشلاب هبشا ةوقلا يف ةراحلا دالبلا ناكس دبحت

 ةراحا عانتبلا ىلا ةدرابلا عاقبلا ناكس تلقتتنا ولو مدضب ةدرابلا

 لقتنا يلا ةهجلا بساني ام ىلا لك عابط تريغنلل سكملاب وا
 امئاد جلا اهب لزفي يتلا ةيلاغلا عاقبلا يفو نمز دعب نكل اهلا

 فايلالا ةوق نأ هببسو طاشنلاو ةمطا ليلق ةئيحلا خخ ناسنالا نوكي
 نارمأ ثدي هاذغلا نم ةئيدرإا ةراصعلا باليتسا اهنع اشني

 اهيذغتو فايلالا وسكت نال ةحلاصريصت سومبكلا رهاوج نا لوالا
 ةلق ةبليغسملا ةراصعلا ةدوج ةلق نم ًاشني هنأ ينانلاو ةنيا ربكتف
 تاسابضالا نوكتو طاشنلا لقف ةيبضعلاةراصخلا ل |
 يو ادج ةيوق اهيف امنأف ة احلا فالذي ةفيعض ةدرابلا دالبلا يف

 سانلا دنع ساسحالا ةجرد فلتخت اذكو ةلدتعم نوكت ةلدتعملا

 ' ءوثان ساسحالا فالتخا نا كلذو ضراوعلاو راطقالا فالتخاب

 نم نوكتب يدللا جوسنملا ىلا ةدرإولا باصعالا عيبج نوك نم

 يدلجما جوسيملا نوكي ةراحلا تاهبحلا يفف يبصع عومجناهنم لك
 اهيلع درو *ىش لقاب سحض ةحتنم باصعالا فارطإو ا دج ًقيفر
 عيجتو يدلحلا جوسمملا مامضنال كلذ فالخب ةدرابلا يفو جراخلا نم
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 ١ ا

 عاقبلا فالتخاب فلدخي اضيا كلذ ناك رومالا مها نم سفنلا

 تليش اكو ابعص ةبعطلا فو البس ةلبسلا ضرالا ف نوكنف
 هيف داتجالاو دكلا يف اناكس تلهاس ةيج يف باستكالا قرط

 ان افرح لاب اكس نيب فصنلاو لكلا دادزا كسعص اذكو
 الا ضرالا مرات نييزإو سرفلاوأ ترخا ةعصلا تاكا

 عاضوالاو عابطلا يف نيابتو ديعب توب نان إو رابنالا تاذ

 ةدرابلا دالبلا ينف عاقبلا فالدخاب  ةنلدمم ظنحتلا قرط كلذكو
 ديزتف ناسنالا ندب نم نهاظلا فايلالا فارطا ةدوربلا عيجت

 كلذ نع أشنيو .بلقلا ىلا مدلا عوجر عرسيو اهتوق كلذب
 دالبلا فالخت لبعلاو ذكلا لع ةدعاسي ام طاشتلا نم ناسنءالل

 فعشتو اعرق ىثالدتف ةروكذلل فايلالا تدع اهترارح ناف ةراحلا

 كلذلو ليعلا ىلع ىروقي الو رولا هلخاديو 0 ةوق كللذب

 ةكرح تبظنتا ىتم هناف ريغ نم ىوقأ ةدرابلا دالبلا ناكس دبحت

 نوكتو مسجلا احنا غي لئاوسلا تبظنتا دقف فايثالإو بلقلا

 دئاوف هتوقلو هتوق ديزتو هلعف يوقيف مت بلقلا وحن مدلا ةكر ةكرح

 ال0 12 نسا كللمو عاج ةرخو لالا ندع ان وفك
 ىلع صخشلا فوخ لق ينمو سفنلا ىلع فوخلا مذعو ماقتنالا

 نوكيو نك انيأ هايآ هعابتإو هل هساتلاو قل هي رثككا هسنن

 نر. مثدنع نوكي سانلا ءالءوه نا يف بير الف اهوتو ركملاو



 للادح

 دالبلا هذه نييوابوروالا لوخد لبق هناف اكيرماب رأقل اك كلذو

 31 الصا دوجو اهب هل نكي م

 هبل نقرا يف دال اهب دجو اعتب لوا رنا مك دقو
 ةريثك نمزلا لوا يف تناك اهناف كلذ ىلع لدت تامالع كانهو

 اهريخ لق ىتح اًكيشف 6 اهضرا تذخا مثريختإو تابنلا

 ترمتإو اهلممل ال ثيدارحو بابناد اهيكاس رثكأ ارجو
 قيل لق كيتال الاب ثراص' د لاختالاو وللا ا
 8 ىرخا ىلا ةيج نم ناسنالا لقتتي لزي مو 00

 اييناوج تترعو ضرالا هنم تألاتا ىح كلذ ىلا ةيعاد
 عدوا ثيح هتردقو هللا ةظع لع لدي هلك اذه شلا لاقف

 اهي ردقي ةفلتخم عئابطو ةيزيرغ ىوق تاقراخلا نم عون لك ف
 هوئركذ اهفو هتايح ةدم هسفن ىلع اهب نمأيو هتوق ليصحت ىلع
 نوناقو اهمايقو ناوكألا راعل عيدب سانلا ةكرحلا نأ ىلع ةلالد
 م ينغتسي ال قولخم لكف اماظتنا رادم هيلع ليلج

 ناويحلا عاونا بسحب عاونا ىلع نوكت اهكلو هتاجاح لك يف
 علا ضعب دنع ةريثك نوكتف عاقبلا عئابطو
 ثسيلف عابطلا نم اهيكاسل ام ترن كا 2 ع 72

 نكسي نم الو "ام نحسي نم ةعيبطك وللا نكسي ن نم

 : 0 نك ةراخلا ضرالا

 ةايح ىلع ةظفاحملإو توقلا بلط يف يعسلا نراك ثيخو
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 ىلا لاششلا نم فيرخلا لصف يف لقتني لبلبلا عونو هنطو ىلأ
 عيباساب هروكذ قبست هثانا نكل امدح ىلع ةلئاع لك بونجلا

 عون هنمو ةيلاشلا دالبلا دصقنو ماشلاو رصم نم اهدحو بهذتف
 رانارخحلا املوا هر 53 نينو ءاعثلا "لشق ف طفش ةلادازإلا#

 0 عاج انآ ايلا فبل ايعاق نت لتض الف يتلا لوم
 هعم ا هلقي ام امو ابضرا فق دحا اهيلع ىدعت

 ينلا يهنو عاقبلا نم نطوتسي ثيح ىلا ةيشحولارمحتإو ليخلاك

 ة لحرت اهاف اقيرماب دالبلا اهم ترعو سنانلا يف تلسانت
 ظاغ عم ةليفلاو ءابظلا كللذكو ةراحلا تاهيحا ىلا ءاغقلا لّضف

 شحوملا يناكيرمالا سوماجلإو اهينارم بلطل اهعضإوم كرت اهتنج
 عبقتيف لوصتلا بسح ىلع نكملابو لبحت ىلا هلا نم لققي

 عبنيف هيف هللا اهعضو ةزيرغب ىيراف ساعلال لويسلاو رابنالا يراخت
 / فل نامل اكرم هرم ع نتا

 ةعسنلا نايلختإو رهنالا رابك عاعق يف ةبيع قرط ةدّرقلو
 « لبث ناسنالا لاقتنال اًمت لتنمف ةيلهالا تاناويحلل انإو

 لبق اع ةدوجتوم نكت لو اكيرفاب ريتك قالا بزعل" ةاقيؤ اانا

 [رغمو انأض ريثك كانه اهنن غنلا اذكو نييسلدنالاب مهطالدخا
 د1 طعنا الدال نأ 5 سابلا لقت بيش اكللقو

 مدقت اك دوجو اهب اطل نكي مل تاهج يف ماوطإو تارشحلا ضعب
2 
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 ةينيك اهنم و لكلو هنيؤرب نوسنايو هديرغت عامسب نوذذلنيف

 تازافملل هعاقو رجلا هتيدعتو هنري يف هبقند جاهنمو اهيلع نوكي

 ربني أم اهنمو اعملي نروكي ضعبلإو !ًدرفنم نوكي ضعبلاف
 راهلاب يرتسو لللاب ريس ام اهنمو ليالاب نكسيو راهلاب

 عجباو ًالسلستم ريسب روفصغلاو 'اضرتعم اعبنجم رفاسي والاف

 هدعطق رجب اهتحايس يف اهفداص اذإو ثلثم لكم ةئيه لعريسي
 اًدِج برغتملا نمو ةحابس هتعطق هيف تطقسو تازهاذاف اناريط

 ابوروأ ةقرافم دارا اذا هناف ينامملاب فورعم ار يطلا ةحابس ةقيرط

 اذاف يلرغلا لالا نم ةديدش جير بببت يتح ربص ةيقيرقا ىلا
 كرتو فاذجلاك رخالا كرحو ملفلاك هيحاج دحأ عفر ته

 ىلا ليتيو ,يردنكسالاب طسرملا را عطقي نان ىلا جيرللا عسا
 كلت لف دحت كلذلف ةميلعم رئازجلا يف هنحارتيسا نكامإو ةيقيرفأ

 قلفللا هلثمو هديصل نوئيهتيف مضرأب هدوجو تقو نوفرعي ضرالأ
 نرغ ةدرابلا ةيلاغلا تاهجلا هنيصق ينويعس جنرتلا دنع ىبسلا

 مارهالا : ةهجب هتوص عمسيف اقيرفا نم يلصالا هنطو هاتشمو ابوروأ
 ةدع يف ةمولعم تاقوا يف لقتتي ةيلاهثلا اكيرما مامحو اهريغو

 كيرلا يسون خا نشوة نيانياهنكسلل ١
 رع ثحبو عمجا هضيب نإوا نأ اذإو .اعم:ةيبونجلإو ةيلاغلا
 هتطو ىلا عجر .خرفأ اذاف اهيف ىضوبيف كلذ بسانت يلا عضاوملا

 يدتب هناف ةيديدحلا ةكسلاكة طبيإوب لقت ولو هقيرط يف لضي الو
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 ةرارح تدعشا ىمو رتم ةيأموحن ضرالا نه ةميظع ةعس ذخأيو
 نوكيو فئاوط راس ليللا ءاج اذاف راجت 535 لظمسا هيلع ننوشلا

 اريل ذم تبرق قاف“ كتابا طسو :سانلا+ هب“ نمت تنيبد. اط

 ةديعب أ دالب اهخ٠ ايس يف عادقتو هيف محمتف ًاعيرج هيف- كلكد لا

 اهنانسأ ضرق اهنم عمسو اهسفنأ نع تعفاد دحأ اطل فضرعت اذاف

 مث ةفلدخم تاهج ىلا تقرفت كلذب صاخل ْغ ناف اهتعفادم يف

 لقنتلا يف كمل اك ريطلاو هنحايس يف اهرثك أ توي دقو مضنت

 ةدرابلا تاهحلا كرتي دربلا دادتسلا دنع هارتف ةكرح هنم ىوقأ لب

 0 0 عطقيو ةيبونجلا ةراحا تاهجا ىلا بهذيو ةيلاثلا

 ارغلاك :راحنإو ةدرابلأ ر اطقالا يثشيعي ام هنمو ل اما

 14 قعنيو رزخلا رحبو دوسالا رجب 00 ىلع ايورواب -
 اذه عمو ةراحتإو ةدرابلا رجا رئازجو اكرمأب قعني اك مج إو دنلل

 داوم. اساهلا انايحا هقرافي نكل هفلأي نطو ريطلا نم عون لكلف

 ءطخت ال اهنأ اهرمأ بيج نمو ةيوجلا ضراوعلا نم أرارفوا 'اذغلا

 : يق ةزيرغلا هذه دهاشتو اهدوع تقي لَو اهنطو ةق راف 0 ةو]وأ

 1 0 ءاوس اهنم سوح

 ا 0 ”أنبأ كتوصب سحأ

 0 برقلاب الو رح إو دربلاب 0 فيطللاربطلا بلاغو

 جرخ هل ةدومعملا ةنكمالا ىلا: هترجامل مولعملا تقولا ءاج ىته لب

 معابط هيلا لبقو اهلهأ هب حرفيف اهب ماقإو تاهجلا كلت ىلا
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 فقوتي مالا ضعب شاعم نأ ىلاعت هللا ةيكح تضنقا دقو .'

 هنوديصيو نيعم نمز يف هنورظتتيف كمسلا نم عاونأ ةحايس ىلع

 هنم عنصي يذلا وهو ويغو رابولاو يروبلاك كلذو هب نوعفتتيو
 هيينوتلا يدك هنومسي كلينسلا نم عون كانهو مدالب يف ميتقلا

 وركم ألا
 2 مدقملا هعصن نفذي ءامشلا لصف 2 هنأ هرهأ بيرغ نمو

 كسلا نابعث هنم برغإو هيف ضيميو ةكرحلا ليلقلا "الا ىلا لقتيف

 فافجم مايا فيصلا نمزت ةدجتو ربلا يف . هاج .رفكا ىضفي هلاذ
 ىأ ةكري لصي نا ىلا تابنلا لالخ يف يشيو البل جرخي كربلا

 سانلا يديا يف هعوقو يف ببس ربكاو هيف لزنيف ءام اهيف اضرأ

 ريثكو هك اله يف ابيس هتوبش نوكتف هنوفرعي تابنلا نم عونل هبح
 ةدام هنم جرخي و ضرالا هجو ىلع البل الاربسي ال كامسالا نم

 ريكو هاو بمراحل نم اعون ديصيل رجتلا نم عون ىف اهب ىتصنتي ةجزل
 7 1 ةراخنأ و ةكبسلا تدهوش ام

 اهتماقا نراكم قرافت الف حاسمتاو نابعتلإو لرولا امأو
 يبرغلا دنملا راجم يف دجوي يذلا ينبلاب ففورعملا عونلا فالخم
 ضعب يف نوكي هناف باركب جرفلا دنع ىهسملا وهو ةيبونجلا اكيرهأو
 لصف قو هيلع ادعم راع اديس تارا هياط
 ثانالا مث روكذلا جرختف ظننم شيج ةعيه يفاهنم جرخب فيصلا
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 هليل رن تا املأ 11 ةيظم الإ ةئلتارم ليغ ةقوتشم اهنيس ف
 ماظننالا عم اهدصتم ىلا يدتبت لن الصا اهتيرط نع لضت الو

 عاونأ ينو
 رتيبو ةاكي ناكس يس رهظ اذإر دور دكا وهو ديما الث

 لخديو تابنلا نم هيلع رم ام هريس يف لكايو ضرالا هج
 الف هب أم فلتو “أ أعضوم أينم كرتي ال ىتح اهاليو زاك

 هقارف آلا رذقتيح لزنملا لها عسي
 هنال ىذا دشإو اررض رثكا هتالقت يف دارحلا خيشلا لاقف

 نمو لمرلا يف !هغيبل رثحت اهنا لاقيو رذي الو عرزلا نم يفييال
 حانج ريغب الوأ نوكيو تو برقأ يف ربكيو خرفي سوشلا ةرارح
 اضفلا الع ام ارينكو ديري ثيح ىلا هب راس مسنلا به اذأف

 ءامسلا نيبو انني 0 0 3

 5 8 0 ةناخ 0 يف عقلو 8 . اميلا عطقتو

 ل ايلا ىف ظلال انازبكو انايزج شرازاواكنلا

 كلذ بقع ءيجن ام ارينكو رشلإو تابنلا عيج كلهت اهنال اهب لحت

 كيبسلا كلذكو اهعر نع اشنت يتلا ةنوفعلا ببسب نوعاظلا

 نكامأ ىلا جانحت الو ةريثك تالاقتنا اط ةيئاللا تانإويحلا رئاسو

 نفسلا يرإوص ىلع ريطلا جيرتسي اك اهروبع نيح اهيف جيرتست
 راها يف ةحئاسلا نفسلل امزالم رجلا بلك دهوش ام اريثكو
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 كلت لهال ىتبسي منو تنا نب نوعين تارا نم عاونأ رهظت

 ضرال ىلع ةبادوأ ءالل قوف ةحئاس يفت 3 اهتيءور تاهجا

 ةدساولا يفايلاو ةهظملاراجلا عطنت ناديدلا تدهرش اماًريثكو
 تضنقا دقو يش ابهتيرط نع 0 بلطل ةعساشلا

 نقم موو هرثكي :ركي امو هدوجوزعي فلؤي ام نأ ةيلزالا مل

 تالدما عر شع يداحلا نرتلا ىلا ابوروا نم ادوقفم ناك: كلذ

 قراني الف اهدانعا يتلا نكامالا ىلا ليم هنافز رفة

 دجون نأ لبق نيصلاو دنهل يف ةدوجوم يثو تونلا سراغم

 يف ناك ةنيطنطسقلاب هروبظ لوأو ديدم نمزب اهريغو ابورواب ]
 نانويلا ىلا اهنم لقت مث نيسيسقلا دحا اهيلا هبلج سداسلا نرفلا

 ضرالا قاب ىلأ اهنم مثريجور كللل ةيلقص ضرا هلخدا يذلاو

 تاه يف دجال ترراص الا كلو ةمرغلا تاهت تدع
 ىلع اهودوعي ن | موكب ف مدهج لك اولذب دقو.لاروا لبج

 نرفلا ىلا اكيرمالا يف ةمولعم ريغ تناك اهنا عم يرييينسلا ضرأ
 ف تزخا ابيف اه :رارقتسا دعب نالأو داليا وم ريع .عزاببلا

 ةيزيلكنالا ةبابذلاب اهيمست دودطلاو دالبلا عيج تألم ىتح دايدزالا

 انلا:لوخد ىلع اهب .نولدتسي .همال ةميظع ةهلرك اهيف لو
 ىلع. اهب ثولدتسي ميف كلذ: نوبحي ال مو. مدالاب يش دوجولا ءويخا
 ةيبرغل ١ تادهجلا ىلا نيرجاجلا ريسم

 اهنا لمأجملا ربغل ربظت تناك نإو يثو ةبيبع تالقتت لمدللو
"١ 
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 اي اره ال انططادت لب تانايخلا كلب نيادلج مم
 كلذ ومنو كينسلاو . ةسرعلاو ةرافلاك كلذ

 اكس هلك ناكف اسنرف دالبب رطم نينسلا ضعب يف عقو دقو

 هسفنل دي ام ةريغصلا ماوملا نمو عدافض ءامنلا ترطما اماًريثكو

 د هريغ دمي مث ةفاسم 0 اطبخ رجلا قوف

 لا ا 00 دارا ثيح ىلا اذكهو

 اا ليم ةئاثلث وحن بلا نيبو مهيب ناكو مهفس يف
 كلت نأ مهضعب نظ د حلا | ف الاربلطت ال تارشعلا

 ارباع وابدا انقاوا علب مقتيو الل تارت لمت لعرلا
 تاقبطلا ةبرهك ا.ةدرط ةبلاس طيخلا ةبرهك تناك ناف ءابرهكلأب

 اذه. كو هنم ايلعلا تاقبطلا ةبرهك اهعبذجو وبلا نم لفسلا

 ةقيقحاب )لعأ هللاو ةئباث ريغ نونظ
 ىرتف هفلا وأ هتوق دقفي نأ هنطر) نإويحلا ةقرانمل عاد ربكأو

 لصف يف ايسا يراكك زواجت و راغتلا . دالب كرتن يدل يبل

 لانع رجب ءطاشب يلا :يئرلا رج ةلاثلا تاهل ىلا ءانشلا

 قال ملا راو دل لاخ ايسر ةيكاذا م
 يلاثلا بطنلا ةهبج نم جرخت اهعوجل تاناوبحلا ضعبو ىلا
 اهوحنو جيورنل ادالب رأفو يربيسلا دالب مي ىلا ادن

 فئاوط فئاوط ةعيمتم ةداء مست ادج ةريغصلا تابيودلاو

 تاهجلا ضعب يو هيف اهنرثك نم نوللا ريغتم رجل ١ ىري ىتح
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 00 اك ضرالا مد يب ةراع لوأ نأ كل

 تلقتنا مث قرشملاب ناك كانإو أ عيمج دوجو نا لاقي ن | نك
 برغلا كلا

 ةاعر رئاشع مرمأ لوا ]وناك قلخلا نا نوخرتوملا لاف دقو

 كلذ يف مهتعبت دق تاناويحلا نوكت ن ١ نم عنام الف |وقرفت مث

 طئاسوو ففايسأب 0 أمنم لك :تابضلاو ناوسحلاف ةلمجابو

 لكف ةبيظعلا هايملا ظئاسولا كلت نمو هتردق تلج قلاغلا اهربد

 حورلا تاوذ نم ةببظع ةيك رجلا ىل ىلا هريس قف لقني جن وأ رع

 ةكارتم تانإوبح 1 طسو يف دهوش ام اريثكو
 يذلا ولو راخلا اهتم ىلعو ءاملا قوف موعت ضعب قوف اهضعب
 رجلا يف هيلع بكري يذلا نصور اك 4 نورك

 تارشح او ضرالا ماوه نمريثك' دجو دقو ةنيفسل | ىلع بكري 01

 قوف ةبك ار كلذ وحنو ٌجوفلاو زوبط ويطلاو كمسلاو دودلاو يعافالاو
 اهتطساوب لقتتف راجما يف ةماعلا رابعتالا نوصغو باشعالا

 ريسيو ةف'ثوم أفولا اهنم لقني دق 0006 ةهج ن»
 نم نيحول عضوب مهضعب كلذ نحتمأ دقو هل هللا "انت تريح قل

 أمنيب عيدجأ يذلا بارتلا يف دجوف كابنش ييارصم فلخ جاجز
 ع 0 تابنلا نم عاونا ةيناُم رذب رهشأ ةتس ةدم يف
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 يف اًريثات عاقبلل نأ ةقداصلا لائمالا.نمو هيلا يلصالا هعبط دوعي

 حطلا
 نوبسنيف اهيل ا بسني اتأبن ضرا لكل نأ نيخرءوملا ضعب لاقو

 مدع نع ةئشان ةبسنلا هذه نكلو انيرما ىلا سطاطبلاو ناخدلا

 هودجو مول مايا نييسلدنالا ناب ةقطان ا اف عالطالا

 لبق ناكو كيسكم لها دنع ةيوايكلا تاريضحتلا يف المعتسم

 ةنسالا ابوروأ لخدي مو ىواجو نيصلا 0 نيب امولعم كلذ
 ناكف مثدالب يف نويلاغتربلا هلخداو نيعستو ةسمخو ةئامصخو فلا

 اين دالم فورم" ناك هب 0 مهاناخازجاب المعتسم

 ليوط نمزب اقي رما فاشكتسا | لبق

 ضرأ ىلا ضرا نم تابنلا لاقتنأ ن 0 0 دقو
 نيبتو كيلبلا ةعيبط كلذب ريف اك ضرالا ةل اح ريغي نأ ديول

 ضرالا نكس نمل بلاغلا يف ةعبات تابنلاو نإويحلا تالقت نا

 ايمثالا رهإوظ دنع سالا نمر ينك فقو دقو هتروعرتسو هراطوأ

 اذه سيلو اهب 5 ضرالا نم لقتتي ال ناويحلا نأ |وعزف
 ةبسنلااب للسي ال يلهالا نإويتلل ةبسلاب كلذ سولو باوصب عزلا

 : :نامزالا يف .هلاقتا ناك فيك ملعن ال انك ن |و' ينحولا نإويجل

 نع ]وتكس اك كلذ يف مالكلا نع نيخرؤملا توكسل ةيضاملا
 نامزالا كلت يف نيبمدالا تالقنت
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 ةعشب 2 كيم و دجو 5 فريح ناس نم 2 فالنئاو

 ةفرعم 54 هتالقتتو هلاوحا دقفتو تابنلا رابتخاب هنأو 7 رغم

 برع .عبتي ام اهنمو ديبعلا عبتي ام تابنلا نم ناف مثلا تالقت
 ءالأم وقح هسفنب رشدني اكتتاب نو كلذ وحتو 2 و ةيدايلا

 يعببطلا تابنلا نم هلبق ناك ام لطعيو اهلا لقتنا يلا ضرالا
 ةيبونجلا تاهجلا ىلا القتنا الل اخاف خوخإو شوفرخلا كلذو «ريغو

 يارملا تقاض ىنح اهادع ام اعنمو أهب ارفك ”انيرهاد ب

 ريما نيليه تندس ةريزج ىلا تابنلا ضعن لقن ا. كللذكو ميش أه

 دالي يف اذكو ةيعيبطلا اهشئاشحو ئصالا اهتابن بهذا ىتح اهيف

 و انيملا وتتم تايبلأ نم ايبام عيمج نأ نولوفي ضرا1 ساشا

 قرنشملا نيب اندالب ىلا درو قرب يلصالا اهتابن نمش اهب قي
 زيرسلاو خيوخماو نامرلاو بنعلا اهنم ةهكافلا نم ةريثك عاونا

 برعلا مث ابوروأ ىلإ نويل و نافثربلا لق يذلاو (رركلا)

 بدكتو ربغت 0 4 دعب راثلا نأ نم

 0 مرا دعب معطلا 0 0 ةديفس 3 نك ا

 بلاغلا نال د .,اضيا تيريغمل خا رطقر ىلإ تاه ىلويكللا»
 هناكم ىلإ عجراذاف هيلع هعبط 0 أ يش له 0



 ا
 لها اةيرفا ىل املقت يذلا نإو دنهل _:رماهلصأ نأ مضعب لاقو

 نسلدنالا

 لوقنم هنا لاقيو اهبف ثداحت ابورواب دوسالا ربلا امإو

 نم عباسلا نرقلا يف ناك ةينامرج ىلا هلت نإو اقيرفا نم اهلا
 الطي ىف وزال م ردك دقو نياطرانش كلللادي لعادالكلا
 يلاهالا ثلث تايتقال ايفاك

 ىلا هال للا هابل زو قساتدا خل نراك قلوه زال امو
 ناكو قرششلل دال يف ادق“ ماكو اننم ةببونحل تاهجلا ف ةوعرز

 عباسلا نرفلا يف الآ نويناقيرمالا هعرزي لو هنم توفلا بلغا

 هنم لسري راص ىتح مثدنع هغرز نالارثك دقو داليملا نم رشع

 مهخراب ناك ةرذلا روبظ لصا نا نولوقي نويقيرمالاو تادهجلا ىلا

 قرشملا نم اهلصا نا رهاظلا لب ليلد كلذ ةعصل ربظي مل نكلو
 نرانويلا ةيهستو كرتلا نا اطل نت يبوابوروالا ةيمست ليادب
 اعيان ريثك هوحنو كوشلا لثم تابنلا نم دهوش دقو برعلا 2 ال

 ةلونملا كابن اهلا لق يل! نضرالا يف مفاملا :تابلا لالخ ف
 عونلا .اذه نم اندالب يف وه ام عيج نا ىلع لدي كلذو اهوخنو
 تاتابنلا كلت ضعب بح قلعي دقو اهريغو ةطنحلا عم اهلا درو دق

 لوين ناي اي ديالالو رئابي ةماس را كولا 3: ناسالا
 م أ هكا

 امرأ ب كيابل نع هنلولك ىلا ناكاب كيرقلا نو
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 لزت ةعقب يأ الو قم يردن 00

  0 3 0لوقت تقال

 ىحنو محملا دال نم هلصا 0 قوقربلاو وخلا وح اهيلا
 اقيرمالا نم 0 4 نيصلا دالب نم 0
 رجخ لحاس 0 زرالا عرز مهلا اضيا بسنيو
 ظسوملا

 نه هيلع اولوتسا ايف هوعرز “بش مهضراد ام لك [وراص 1

 يثوالا هكاوفلاو بوبحلا نم ايش ابوروا يف دت ال كلذلو راطقالا
 ايراكو ريدم قريزجب مركلا رج اوسرغ 3 0

 الو. نطقلا كلذكو اكيرمإو. اقيرفا نم ةيلبقلا دالتلا رز

 0 زوجو ( ةدحتا تاياللإ ) ينوراتيالاو ايليزيرب 7
 ياشلااذكو ددطارئازجو نوبروب ةريزجو سيروم ةريزجب لفنرفلاو

 بصقو نبلا رجحت لقت يف برعلا معدعاسو ىواجو دنهلاو ايليزي ربب

 ىلا كلذ لتي لو مثدالب ىلا دنملا دالب نم نطفثاو لغلاو ركسلا
 نطقلا عرز اوذخاف نوينيصلا امإو دعب ايف الأ ةيرصملا رايدلا

 نيينيصلا نم ياشلا عرز اينوباي لها لعتاك نات دنللا دالب نم
 ميدق ايورواب اهدوجوفريعشلاو ٌربلا امأو

 كلذ ىلع لديام ارعشلاو نيخرءولا ءامدق ضعب مالك فو
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 ةعنص ملعف ةهجلا كلي هلوزن ناك ضرالا ىلا طبهإو اهابرت
 نحو ىرذو سردو دصحو ىثسو ثرحن ثرح اب رمآو ديدحا
 تلم ةكئالملا دب تطاحا ةافولا هترضح الف ل كاوزبخو نيَغو
 ينباصا ام هناف يلر ةكئالم يلح مدا اط لاقف ملوح رودت ءاوح
 هتتفكو هتطنحو ةككتالملا هنلسغ قوت الف كلبق نه الا ينباصا ام

 ضراب بيدنرسإ هونفدو |ودحو هل إورنحو بايثلا نمرتو ف
 ا لع لدي الا 7 هدعب نم مكس هذه هينَبل اولاقو ددلا

 لود 9 أدوجوم ناك ناويحلاو ندامملاو لب تاوقال لصا
 لأ ن ىلا ناكم ىلا ناكم نمرشتتي لاز ام مث ناكل ا اذه يق مدا

 نم 0 لك كحاف هدالوأ نب ضرالا حون مسقو نافوظلا

 هقالب  ىلأ هب كتحذو َرْسيِئاَم كللذ

 ١ دنهلا لهأ لوقي كلذلو ل وقعم مالك اذه يزيلكنالا لاقف

 لاهتسإو ةعارزلا ةعنص 1 يلا م لف ةمئأربأ مهسدقم

 هنوبسني نانويلاو سيزيا ىلا كلذ نوبسدي نويرصملاو اهيف ناويحلا

 ةرذلا يف اقيرما تك لذ لل نقار نيران

 ضرالا هب سيشلا دبعم لوح مثدنع اهوعرزي كلذلو ةصاخ
 8 فلا رشع ىنثأ رجلا متم نع ةعنترم ضرا يثو ةسدقلل

 ٠ ءاذغلا تانابن تابننسا ناذيرانلا بنك نم دافتسملاو
 0 اهروبظ لوأ ن نإو قرشملا ةهج ن لا, برعم ى | لصو

 الاكل 'ةنحلا نم زن تابنلا ضعب ناب اكلي 04
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 لق ضو تاب نايحالا ضعب يف دجن كلذلف تبنت اهعضاوم

 لبق نم 'اهب دهعي مم ىرخأ ضرأب ةاجتربظ

 2 هأرن ام عيمجم برغملا ىلإ قرشا مم اهرادم يق نيشلا

 كلذكو انيلا اهنم لقتنامث قرشلا ةهج يف هلصا ناك هذه انضرأ

 ل بضفقو ضانلاو نبلا رت كلذ 1 ىرخالاب أم عيج

 ل ا هنو لوغل ليلا ا كلأو ا 9

 ناهس "5 1 دقو 8 0 0 دم ا ع ع

 ةصاخ ايف لعجو رمتلا ربجحتو دنللا زوجو زبخلا رجحت ىلاعتو
 اهنا هتدارا تضنقا ا نكل هشيعتو ناسن الا تبنم مايقو تاينقالا
 ةغلابلا هتر ذقو ةرهابلا هتيكحم لعج ةصاخ تاهج الآ رثتال

 ةهج نود ةهبب صاخت الو ضرا لك يف رمل ىرخا تانابن
 اًموع تابنلا عاونأ ناف اهوحنو يناطقلاو ريعشلإو ةطنحلاك كلذو
 ةحاصو اذغلل ةحاص أعون 0“ عون فالأ ةعبرا وحن غلبت

 .يشلا ةرارحب ةقرتحلا ضرالا يف نوكتف ضرا لك يف عرزت نال
 لنا تاقبطب ةاطغأا ضرالا يف نوكت اك

 ا 00 لد 1 نطأ 1

 د لا نأ نم يور اك



 ا

 ثيحب اوناكف عضوما كلذ ىلا أولاف ةيماه ايننيغو ةيناد اهناصغا

 فالتخإو نيراملا ةرثك نم خيْشلا ببحث هيلع رب نم لك نوري

 مهتنسلا فالدخأو قلخملا ءال'يه يف ايلمات ول يزيلكنالا لاقف

 هرطق نع هتدح ىلع منه دحأ او لك انلاسو مهاول اولاو مهتانجأو

 نم تايبحلا جيم نم مف اندجول هتبنمو هّكشنه لصأو هتدلبو

 يرصم درضح وه.أهو كللذ ريغو يماشو و ييصو يذنه

 ةكرحلا الولف ناكملا اذه انعجو ناطوالا انقراف دق يزيلكنا ريقفلا

 ىري نرأ ىلا شاع ولو هدلب نع دحا جرخ ام شاملا 7

 كلذك لب ناسنالا عوني ةصاخ ةكرحلا هذه تسإو هدلو دلو دلو

 رطق نمو ةهج ىلا ةهج نم لقتنت اهناف ناويحإو تابنلا عاونأ
 يذلا ٌه:هرذب لب اتابن هنوك ةلاح لقتي ال 'تابنلا ان رطق:ىلا

 هضرأ ريغ ضرأ يف هيقليف ضر نم ارذب: عرلا ذخأي دقق لقتي

 اذءاف ريطلا : لصاوحو تانأو ا فاوجا يئرذبلا 007

 ليق ام ىنعم اذه ل.هلو تبنيف اييفهنقلا ىرخأ ىلا 0 ١ نم تلقئتأ

 هللش وا ةعنجا هرذبل تابنلا نم ةيضرالا ةركلا ىلع ام عيز نإ
 رقتسأ اهيح تبنيف عقو 2 م6

 ناجاو ليسلا اضيا تاتابنلاو تيوبح | لاقتا بابسأ زو

 ةيكاذا ني اعاوبأ اج لم طيرملا علا فيحان اذ !ريفكف نابل

 ريغ عضاومم ِ اهينلي , اهب نانو رجلا نراصغاو..اونلاو



 ما/ | ١

 ب هنتفاو نامزلا دي هلم رق 0 ُث 7 لم

 لإ د ا 0 8 اي ىلاعت 5

 يثو ةعبرالا .ناكرالا لعجو ءابالا ةلزنم ةيوامسلا بكاوكل أو

 ىلاعت هتئكح تضنقاف تابمالا ةلزنمب ءاوطإو رانلاو ءاملإو بارنلا
 .نانرالاب ءابالا ةلزنب يف ينلا بكاوكلا ةعشا تلصت اذا هنأ
 يف .ىنلا ةثالتلا ديلاولا تندح تابمالا ةلزنبي يتلا ةعبرالا

 دك رجب الا ةثالنلا ديلاولا تدخو اف تابنلاو ناويكلاو ندسلا

 تناك ناو ةعبرالا ناكرالا هذهو تابمالاب ءابالاإ لاصتا
 اضيا 0 0 8 الا ةثالنلا 0 ةبسنلاب ت 0

 5 اف 0 3 0 0
 قئاقح ءانبالا يف لصحن بارتلا تنمو ةسويبلاب كلتا غذا

 2 ةهبج نم ع :رارحت هكا 0 رانلا تناكف تابمالاو ءابالا

 ةنص لك ىلوملا لعج فيكرظناف اذكهو مالآ ةهج نم اهتسوميو
 اهلصا ىلا ةعجارو ةبسنكم ءايشالا تافص ند

 روبناسكول ىمسي ناتسب بايىلا اولصو مالكلا كلذ ءانثا فو.
 اتلخ هب , |ودجوف هولخ دف .ةهزنلل ةدعملا ةروهشملا نكامالا نم وهو

 سول اوريختو ههرب هيف أ أوفاطف مههزن تاقو 0 0

 اعرضن مهيعأ َّق تاغ امال [ت درا فازاذك هنه ةيحاذ
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 لوا نم اهيف امو ةيضرالا ةركلا ناب انمزحل ةقحاللا نامزالا يف

 ام ضخ“ هايل جومتك جوقو ةكر د قءاقاك إلا لاا

 طاطخنا كلذ لع اولدتسا 0 ناك ام عفتريو اعفترم ناك

 ما١بتن ةوامورلا مأيأ هيلع ناك اع ةيرااكمملا كو ةنيده' (

 ةرماغ تناك اهناف هيلع تناك اع ةيلاعثلا ةيسورلا ضرا عافترابو

 اهضرأ هي دجو دقو نئادم اهب ينبو تربظف اهنع ىلجنا مث كملاب
 ل ياس نمريثك اهنع ءالا راسحنأ دعب ٌْ

 ةثداحا كلت اهتيشغ >: 0

 تراض ةيدقلا ال يا ١ دول 5

 اذبف راحبل | عاق يف تراص ندلا ن 06 ةراق نالا

 ما قللخ نمو“ ةكرخ يف اند ل 2 2

 . ةهجلا ىلا ريسي مث اباعس دقعتيف راخي هنم عفترإف ر 2 يف سغلا

 اريج ولاا ةئام' اما ضرالا لع طقسيف اييلأ هلل لا, هقوسي يتلا

 كلذ .نمو ةنسلا عينج اهبنكاس ينكيو اهيثكي ام هنم ذخانل عادي
 ىضنتم ىلع ةهج ىلأ ةهج نم باحسلا ريست يلا يف اهناف حايرلا

 بهذت نبيا ىلا الو لات نيا نم لعن ال انك نإو ىلاعتو هناج“ هتدارأ

 هدارفنا ىلع ام ةكرح هلو رس هبفو الا ايش هللا قلخيرلف ةلمجلابو
 ىندا ىلع مالكلا ءاضقتسا فراعلا داراولو هريغ.عم هجازتماب امإو
 ضيوفت ىلا لاخلا هب ضفالو رمعلا هيف قزغتسال تاقولخلا نم ءيش

 رمالاو قلخلا 2 نم ىلأ ةقيقحلاب لعلا



 له | ١

 >> .راجلا ىلا اهب 'فذق اماهلع لسرا مث صحو الاقر اعقل

 ىرا بج يف لمأت نف للا كلا نا امضاوم نعناموع
 ا اين تدخل انا لك نااملر اباضو نا

 رظنلا نعم 1 | عمو اهعايرجب رج ترج يلا ةقيقدلا ءارجلالا نموه انأ

 نع تاوحت دق راالا هذه دجو رثالأو يرانا بنتك م عبتنو

 عرازم تاذ اضرا ىلوالا اهعضإوم_تراص ىتح ةيلصالا اهيراجم

 8 ةيرحبلا رصم ملاقأ كلذ نمو كلذ وحنو نكاشمو نيتاسو

 نااك قالا. زب ليلا رم نع كلخامببن وكت
 3 ماع لك ةقيقدلا دول اولا كلت م نيرلاو ةنوطلا رهن هبلحي ام

 ىوقي ال هنايرج فعضا هناف اقيرمأب ويتييسللا هع : كللذكو اهب

 ةنس لك فيس كلذ نم ثدحف لورلاو ديزلا نم هيفام عقد لع
 ةونث هناف دنملا راما دحاوه يذلا ٍجكلاربغ فالخب ةديدج ضرأ
 ل لب هب يأ اجاني هرارق يف يتب ال هنأيرج ةعرسو هعفد

 نيه هر ودصلا هيكل و ن ملا رجا ءوطاش "1 هيقلي ققح هعه

 ليم يئام غلبت 5 هزع كنب كت لرامزالاب] لم ىلع هفذقي ام اهوحتو

 ةيضرالا ةركل | رهاظ لِضب اًنايحا ند يكب ىرح ١ بابشا كانشو

 ئوحلاو 0000 تعفن دق ًاضرا ال ضعب يق دن اناف

 يذلا قولا ل رطل ابك ردناالوباهينرعشتالو كللذك تضنخنا دق

 اخاسلا ةعانلا ا نامرلا اه ضرالا لاح لعدد طا وظلم
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 دعبيو ةيبونجحلا ةيبطقلا تاهجحلا .ليإ اهروخص تاقتثاو تددهتو

 ام اهنف ةيجخنلا اما اهب ترم ينل تاهجحلا ةرارح تقزم نرأ
 نف لكف اقيرفإو ايسا يراحص يف رقتسا ام اهنمورحتلا عاق يف بيير

 سنج نم تسل اهنأ ع 000 رظنو امعأيه لماتو اهب رم

 ةديعب تاهج نرد اهلا تلقتنا لب اهب يف يأ ضرال
 لص روس ايده لثم لزت لو ةيوق بابساو ةفينع ثداوحل

 ةهج ىلا اهبريشيو ةهج نم ارو رختلا ذخاي انايحاف نالأ ىلأ

 نوكتف طاوشلاب فقتف ضعب ىلا اهضعب ضني ةراتو ىرخأ
 افوسكيف رئازج نوكتف رجلا عاق نم ةهج يف مارتن ةراتو لحاوس
 ناههسف (عافترإو اًنارع مايالا”لوادت اهوسكيو اًءاسنارهدلا رورم
 ا .يث لكل لاعنلاوهو ءيف لك ىلع ردافلا
 ابيل روبظ كلذ نف هارد ال امف لعفي كلذكف هرن امف ىلاعتو

 راجلا طسبو ربظي ام كلذكو «يش اهنم اهب نكي ل ضرا ف
 50 لبق نم نكت مل يف لابو رئت باعشلا
 نم برغإو نآويحلا اب قزرو ناوكالا اهب هللا ربد يلا ةكرحاب

 أ نووكت ةدض روف ايلا ناف ىسحلاو لورا قيقد كلذ
 ةدوربلاو ةرارحلا نم "وبلا ثداوح ريثأنل ةضرع ةقهاشلا لايبخل مث
 خايزلا اهفستو ليلا اهلقتيو تتفتتف حايرلاز ةجولتلاو راظنالاو
 ام فيتضعم و انظوففم ا راوغا يف ىتات ةرانف

 نع هلوحت ىتح ظعتو هيف مارتتف رجلا 2 يف ىقلت ةزاثو ابدغ ناك



 ا

 لاخي هلاعتسا هركي الو ريغبلا ,نع ديعب ىف يراخلا ءالل فالخب

 ىلع مالكلا غي ارمتسإو اهفلخ خيشلا نيإو ايشم من اعفن رثكا وهف
 كرولا

 دوعفلاو لامالا غلي لاقتالا نأ كش ال اجإوخلا لاقف

 ارينك *ىريو ندبلا يوتي ام 7 ىلع دؤوعنلاو دوصقملا تيفي
 اًمإو ءابطالا ابيلع تحبو ءاكحلا اهخحدم كلذلو ضارمالا ن

 .مذلا ةدوريؤ لما ةنبحو لبكلا اهنع كلوتض نوكشسا)
 7 هناجم قل الا نأ ةكرتلا بوجو ىلع لدي امو للعلا ةرثكاو

 رئاسو رمت او سمنلا ِ ىتح تادوجوملا 0 ىلع اهب 5

 ضرالاو ضرالا لو> رودي رمفلا ناف تاوامسلا يف يتلا بكاوكلا

 اتلطم تباثب ماعلا نم ءيش الف 2 سلا لوح رودت

 راقإو سومشو داجو تابنو .:ناويح نم :رم اوح امو نوكلاف

 5 نع ع الضف هتلر 0 0 3ك هبنك لعب ال أم اهريغو

 ةدارأ 1 تضتقا :ةعلاي كل الآ كلذ امو اريكواَريخص هللا

 ةيضرالا ةركلا ىلع اهرثأ رهظي يقل لزالزلاف هريدمو 9 0

 اهفوج هب عدوا غيلب رسو اهنطاب يف ىظع ةكرح

 ىلع لدت اهناف قعاوصلاو .فصاوعلاك ةيوجا ثداوح كك
 ماسجالاب اضاخب ةكرحلاب محلا سيلف ةكرح يف اًماد تاوامسلا نأ
 راجلاو لايلا ىح اهييفلو ال لماش وه لب ةيتانلإو ةيناوبجا
 نامْزلا ميدق يف تققشت ةيلاغلا ةيبطفلا ةهجلا لابج نا ليقدقو



 اا ملأ

 يناكم ماناف ليللا فصتتي ىتح ةعلاطنلل اًدحإو اسلم سلجا
 ما كلذب كك 0 يماقا ةدم ينديد با

 ا هبشي 06 0 0 سواج نم 3

 باصعالاو قورعلا يف 0 نع مدلا سبحي سولجا ناف

 ناقل 1 يرد الو ةكارب ةكرحلا ىف نا نا قوص دج

 10 يبسح يق زوصلا | تبدو طاشنلا يف ىلجاف مترضحب تعمتجأو

 موبيل اناف م 0 عم يون تادلدزإو 1 ةكرلا 0

 1 0 وأ قا - تكألا 0 - 3

 0 دقو د 1 1 00006

 عالطالا ةرثك اهيف ةعصلا ىلإ دلا ةكرلا ريغ ةج ةربنك دئاوف

 لاق نم قدص دلو 0 ةيويندلا دئاوفلا ليصحتو

 2 دولي يرألا فرش ف ناك ول

 ةدايز ةلزنم 0 32 0 ُْى كربلا ةدايز اهنمو

 لبق اى رمملا رصق ةلزنب عالطالا ةلقورمملا

 هلجال تودي تول كليف ليحل قر
 روبق روبقلا لبق مماسجاف

 هيف لاسغالا |وهركق ريخفل ةضرع دكارلا ءالل نا |ولاق دقو



 ااا

 دغ يو كانه ام رظندل معم تنأ هجوتف رئايت ١١ ىلا هجونلا

 ام كانه كل متو 1 اب يف نيعلا وحن هسوتنو ندع

 كيطد ”هلجوف هيلا بهزف هيلع هدلاو ءادن عمس مث هيف انعرش انك

 ةرضاح ةبرعلاو اهراظننا هب اجإوخلا دجوف هفلخ ىثف جورخل
 ةدئاف رثكأو انل. عفنا ينملا نأ ننظأ ريسلا لاف 2-8

 الع هنم ديفتسنف هب رغ ام لك ىلع عالطالا نم نكمل نم هيف
 ديرأ امو بعنلا كيلع ىنخا ىبكلو بإوص اذه يزيلكنالا لاقف

0000 

 دوعت أم هرهد نم ءرم م قدص لِقَو 3 ةداعللو

 2-3 تنحف لقنلاو ل تريك ىلا

 ةكرحا ةفخو طاشنلا يف ينمواقي ال ساونا يوق ةينبلا ميلس مسجلا

 باسل مكر فيار رهزالاب داس الق ياا نم دحأ

 لجالف ةعجفلل تقو مدنع سلو ةعلاطملا يف سولجلا لوط
 هذه ناب يبلع عم نوكسلا تمزالو مكلسم تكلس للعلا ليصت

 لئاحملا مدعو طالبلا ةدورب عم اصوصخ ةيصلل ةبسنلاب ةئيس ةداع

 3 و ١ فيثكلا

 ىلا راملا لوا يلزنم نم جرخا تنكف مخمراص اموي نيعبرا
 لو دل ىلب الي الإ ع هاا 0 هيلا دوعأ الف رهزالا

 . لل ةيرئللتكو 0 وا ةرورض لازال الإ قال
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 م اها را

 ةكرلا ُْ هود

 ب ا زييسل | 0 | جرت

 ل لا ىلا لغد نأ ببي م هتفرغ يف بوقعي ىلا
 اجو عم هليل | هذه جورخلا ىلع مزاع يدلاو ناب 4كلربخال تج
 اما ف جالا دج دو همس جراف نا 3 ةيزالل

 ذعلا الول يتبغر ةياغ غ كلذ بدقعي لاقف هعم بهاذ تنا' لف

 اد ناك ال بوقعي ةبحك ىلع اصيرح يشلا نبا اكد

 .هنم ديني افاد ناكف هرافسإو هبرغت: ةرثكل رومالاب لعلا نر
 اذلف رخالاب ناي امنم لك ناكو هبادآ ان, نست 90

 معم هجوتب تسلف انعم نكت ل نا نعل نبا :

 ىلع نومزاع مخأ نظإو كلذ كب قيلي ال بوقعي لاقف
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 فيشكتو بابا لئاسملا تاردخمب نع طببمتو مارملا ع وت يف بنطتو

 ميلا اذه يف تررس دنل يريعلو باقتلا اهتالكشم هوجو نع
 عيجلا لها تيأر دقو امس موصلا ديعب لافطالا حرف نءرثكأ
 لئاقلا لاق اي الآ الثم كلدجا اف نوفرتعي كلضنبو نوني ملك
 2 مصخ ا رصا للقتل هنع بذت نيح ءيشلا ضوحت

 نوفقدملا ىلع .لبخ يضفيق 7 . هنع هيعمشسم لوقع بلا
 دشنإو هينيع نيب هلبقو هيلا هدلاو همخف
 العلا بلط هي ءرملا هجو ضييبأ ام

 ةكلال اضل محا دول"

 يبودق لبق تنك يفا وهو يل لصح اب كربخأ انإو لاق مث

 هنم يركفب ري الو لب ىندأ هنم 5 بسحا مهلع
 2 انو يمرحلا ىلع ينوسلجإو مهلا تمدق الف لجو

 ايف اوموتيف ”تاونه ضعب ينم طرفي نأ تيشخو روتف ضعب

 2 ]وصلل ىقتو هب تنعتسإو هلأ تذعشسا افك 1
 ام اًريثك يلا عمر ضحلا اذطل يباب تبرغتسا دقو باطخلا ن 20

 لضنب سلجما مت دقو رهزالاب اذه نم ظعا عج يف ًاسورد تأرق

 يندب جيرأ نإ نالا ديرإو لاح لك ىلع هل دمحتإو لالجلا يذ
 ضرغ كلا ناك ناف ةمزنلل ةليللا جرخل يراظننا يف اجلوخلا نال
 كندب حرإو كضرف ذأ متف انعم جورخلا يف



 ام ١

 ةينكو بارخ وبا رافلا ةينكو حارجلا وبإو متاح وبا بارغلا

 مونلك وبأو 5 8 ةينكو كردم وباو ءاضم وبا سرفلا
 ةينكو ثالث ما اطنلا ةينكو بيبح وبإو دلاخ وبأ درفلا ةينكو

 ىركلا ةيكو رشا م ولإو نايفس ولأ دفنقلا ةينكو ةينكو و رك ذوأ 0

 دوعسم مأ ةقانلا ةينكو عبصالا ويارسنلا 7 و ميعنولإو نايرعوإ

 دومالا وبا رهلا ةيلكو ةورف ماو لاومالأ ما ةيتنلا 0 ع

 رابخالا و ا دهدملا [ةيكر 8 وغشم ول وبا لفلا ةينك ف لهج د

 ةريثك ىنك دحاولل نوكي دقو كلاذريغ ىلا
 انحاورا تشعنا دق زيشلا اهيا هلا كديا نورضاخلا لاقف

 ناكف هوعدويل |وماقو خيشلا ماق مث انحارفا تبلجو انحارتا تلزأو
 0 0 ناك يذلا ينايلطلا مهتلمجج نم

 نهد يزيلكنالا كلحاَص كل دغ ينفرشل نا ١ ديرأ شلل

 7 يريلكألا عم ضم مغ هللا "اش 0 لاقف

 فرصنا ايف هيلع يذلا ضرفلا 1 لمي )وش اكو لذ
 لاقوءدلو ىلا تفنلا 6مل ف 2 | ماق ا ١ يزيلكتالا

 كير ام لثم ةلالج يف كر ام لاقق سردلا نراك فيك

 . نم يناسإو قفخي رمالا اذه يف يلق .ناك دناو مويلا اذه يف ٠

 يلام ىلمتاف سردلا متنا نأ ىلا قطني ال نا داكي ساجلا ةبيه

 نايرسكينديف يرن اهب ا :

 مالكلا يف ىنأتت ةرات كتيأر دفلو ءادلا فاو اذا ءاودلا وا هامل



 ااه

 ًايبرع هنوك نع هجرخي ال يبرع مالك لالخ يف ةيبرع ريغ ةريسي
 اهنوك نع جرخت ال ًالثم ةيسرافلا ةلاسرلا وا ةديصفلا نا يرت الآ

 لفل يسرا ريغ : ظاتلا نضعب وا ظنل درج 0

 افا بانك لك ناك نإو نارقلا يف تانكلا 3 عوفو

 فيلوالا . مولع ىوح هنا ميلع لزنا نيذلا.. مونلا ةغلب لزت
 ةرايقلا هيف ن حي نا كلذ جال نمو ةيش لك ار ديا
 نراف اضيأو *ىبش لكب هتطاح أ متن ةنسلالاو ثاغللا 0

 نكي نا ديإلف مالا رئاس لا لسرح سو هيلع ملا ٠
 هموق ةغلب هلصأ ن أك كر ا

 0 1 اهبذعأ ةغل لك نم هل ريثخاف

 لصالا يف تناك تايلكلا هذه نوك نم عنام الف هلك كلذدعبو

 اهتنسل اب اهتبرعف نارقلا أ لوزن لبق برعلل تعقو مث ةيبرع ريغ

 لد ا 2 اهتقل ىلا ةيلصالا اهظافلا نع اهتلوحو
 الا نارقلا لزناف مم الكب تايكلا هذه تطانخا دقو نآرثلا

 راثدلإو راعشلا ركذ كمالك يف عقو دق لئاسلا لاقف مهتغلب
 يذلا بوثلا وه راعشلا خشلا لاقف كلذ ىنعماف لهنلإو للعلاو

 ال يذلا بونلا راثدلاو ىعشل قصالم هنال ناسن "الآ دسحي لب

 لبدالا لوالا برشلا لهنلاو راعشلا قوف سبلي لب دسجلا يلي

 + لالا ن :رال يناثلا برشلا للعلاو
 ظافلا ةلمج نم ظافلالا هذهو لاع ةيناثلاو لمع ىلوالا ةدحاولا
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 امو يناربع وه امو ينئايرس وه امو يسراف وه ام اهنم اظافلا هيف
 لع ىلاعت هلق يف كلئارالاك ةييبعلاب وه امو ةيشبحلا ةغللابزه
 منا هناف تبجلاكو ررسلا اهانعمو ةيشبح اهناف نورظني كتارالا
 يردلاكو كلذك اهب اهاتعمو اضيا ةيشبح قو رشانلا ا ناطتشلل
 قيرابالاكو كلذك اهب اهانعمو اضيأ ةيشبح يشو ”يضملا هانعم ناف

 00 لدم دا دال قرط اهاكو ةسراقالف

 هدرب أرس وأ زيلهدلا اهانعمو ردارس اهلصإو اضيا ةبنايرس اهناف
 امو مكنأ رانكلل ىلاعت هلوق يف بصح وحنو راذلا رتس اهانعمو
 بط اهانعمو ةيجنز اهناف نهج بصح هللا نود نم نودبعت

 اهناف ايرس كنحت كلبر لج ادق 'عرل ىلا هلوقأاف يرش وتو
 اهانعمو ةيراط لب ةيكرت اناف قاسغ وحتو رهنلا 1 ةيبحز
 ساطسقل اونو ةطنحا اهانعمو ةيربع اهناف موفلا وحنو نتا درابلا

 ىلاعت هلوق يف ملا ىمتو لدعلا و يل
 اان فارم 30 هيفلاف هيلع تفخ اذاف يسوم مال
 [ظافلا نءارفلا يف اهنم دجتو الآ ةغل ىرماف اذكهو

 ال ةغل نأ ىنخي ال زيشلا لاقف

 دوجو نم عنام الف كلذ عمو يبن الآ اهب طيح ال هنأ امتممأ ضعب
 ريكا ىف درو دقو كيرعلا ةغل زغيب * نارا قا هنالك نضع

 نكي ةروصحم ظافلا اهنا ىلع ناسل لك نم نارفلا يف نا عيحصنا
 تايلك دوجو ناف اًييرع ةنوك نع نارفلا جرخب ال اذهو اهدع



 ١ ١ا/؟

 ن. مرج لبق ن 15 رولا يس ةلصأحلا ءانعف ةبراعلا فالخ

 نب ةياملاب 0 قالو 0 مل لاقي برع ناطحت

 لفتتي لو رث أم قع و مثرخأ نعال ايلا ةريزج
 ىلع اورقساف 0 00 | كلذو ربخ كلذ دعب مهع

 موشغ مهم لجر ىلا كلملا لقتنا ا نم ةدم كلذ

 اهلعبرملا سيدج نم ركب سورع فزعال نأ هتنس لعج مولظ

 اوربدو كلذ نم سيدج تفناف اهلع مل
 وعد اماهط هصاوخلو هل اولعو لمرلا يف يف مهويس |ونفدو هلتق يف

 ميجيرخا سيدج تدع مط نم ضار غل يع

 عيت ىلا ميِط نم لجر برهف هصاوتخ نم وقح نمو كلملا |ولتتف
 راس هب رصتلو مكب ىيدح هتلعف ام هيلا | كش :و نمنأ كلم

 قبب لف مرخأ نع مانفأ ىتح مم عقوإو سيدج ىلا نه لا كلم
 ةدئابلا برعلا تنيعم كللزلق وك كلذ ذعل سن مسلعا

 ةيراعو ةدئاب ماسقأ ةثالث برعلا نوخرؤملا تا كلذلو
 ليصافت انع تبهذ نيذلا لوالا برعلا مث ةدئاباف ةبرعتسمو

 دهع ىلع تناكو ىلوالا مثرجو دومو داع مثو مثدهع مداقتل مرابخا
 ظ داع

 ٌمرصنِع ليصل ميتبسلو برعلا فصو يف تلا بنطا ايلف
 2 للملا لها .اأ دق 0 معلب 1 0 1

2< 
 هب
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 نب دعم نيراذن نب رضم نبا سايلا نب ةكردم نب ةيزخ نب

 20 مهلا نب عسيلا 0 ادا نب هدأ نب ناندع

 0000 ليلخأا مهارب نب ليغاسلا نإ راذيف نب منا
 ..كليرشع 2 لش وهو ناندع ىلأ يا اليصفت محا ةنيدْلا

 عمج دقو م ثيدح هيف د ري ملف ليعامسأ ؛ ىلا كلذ ىلع داز امو

 رطل لك رسلا نه دق ملسو هيلع هللا ىلص «ءابا موضع

 اهنا يددك تفر زح ول فزت نزال لقا زول
 ةنارق يقع لاه 1 تقلع

 هبئارغ 8 0 ا

 هبفاوع دم لين ذ.. مهلا ادم ةريبخ مارك يسفن رشعم ىدف

 0 يف نيشلأو هلل ادع "هيب ىلا ةراشأ تفلع يف نيعلاف

 ّ راسا لاه 2 ءاطأو بالطال دبع وهو 2 ةييبس هذجح 24 0 راشأ

 : ازكهو مثاط

 05 كنز مالكلا كرك هل فاذا 2 ١ ةداع ىم ناكو

 322 ب ناكو لاق كلذلف هيفوتسي ىتح هنم جرخي ص

 نم لئابق اهب دجر نارقلا يف روك ذم وه اك ةكبب مدهربأ هنكسأ

 و ليعمل ربك ايلف ةبراعلا برعلا مو ناطخم نب مثرج
 برعلا معيرذأو م ليت اذ الوارف 0 اهنم هل دلوف ةأرمأ

 الف ةيناربع تناك لعامل ةغل 9 كاللذ لع لبق امأو ةبرعبتسملا

 اررولا هانكلل ل هيزتسملا يدق ةيزملا نك ميك ود



 ااا

 منيب لخدت فوس سانا لكو

 لمانالا ع رسما
 انو تاريبتد 91 لالا و 00 اك هضقنلامإو

 ليذلا لوطب هسرف فصي سيقلا ”ىرما لوقك هييرقن

 هقطرف دس هتريدتسا اذأ ثلا

 ٍلزعاب سيل ضرالا قيوف فاضب

 كروزا كلوقكو فوذخم فوصومل ةفص فاضف ليوطليذب 39
 فورظلا يث ريغصتلا نال ربظاا ليبق نالف ينءاجو ديعلا 8

 بيرقتلا ىنعب
 لوقكو يخ ايو ”يبباي كلوققك هيلع ةقفشلاو هماركأل امإو

 3 ١ هللاب كرشت أل ينباي هظعي وهو هنبال نا

 ىلع افرش موقلا كلوا ىنكو انه ؟ هبظعتو هنيرشنل امإو

 ةنانك ىنطصا هللا ن | مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن لوق مانالأ رئاس

 اناف شيرف 1 ينافطصإو ةنانك نم ًاشيرق ىنطصأو ليعامسأ دلو نم
 ليعامسأ ىلا مهسن ظفحب فيك هل لاقف رابخ نم رابخ نم رايخ

 معداع نم أم اهوع بترعلا نأ هل لاقف لايجا نمزلا نم هل ىضف 01

 نيملاعلا ديس منم ناك رم بسن فيكف مهاسنا ىلع ةظفاحملا
 دبع نب هللا كيع نبا دمحم وهف نيعبمجأ قتلخلا 00 هللة

 نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مثاه نب بلطلا

 ةنانك نب رضنلا نب كلام نبا رهف نب بلاغ نب يول نب بعك
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 مهتغلب موق لك لكي ناكو سو هيلع هللا ىلع يبا هل لاقق رفس
  0فرح نورسكي مخاف ”اربب ةلئلت امإ

0 
 ا ماع ن ا اا 2 ةعراضملا

 اركببإم
  5200 5انيق مرت تب 01 نييسلل لاقف

  3سس 0 قلطي 'ةغللا ف سين ل 0 00

 نم لكو ةبادلا "كلب 0 مثدادجأ ا يبسف بلغت الو

 يذلادخهلا 1 3 وروح لل 0 دقو ١ سشيرقب بق

 اي ةنايك نيرضبلا وه قبقو رضنلا نب كلام نيرهخوه ليقف
 ل ا

 ”ردنلا نورثكالاو اهعاجج رهف حالف شيرف .امأ
 لاقف هىسأ رغص مف ايظع دل اذه ناك ثريحو لئاسلا لاقف

 اا ا ع ابا لا رو ل هريغصت شل

  2ريغصتلاب * 2 مثلا

 كرب فلا -- م 00
 ريغصت برعلا ننس نم م ١)  0لجر يف طوقك هريقحت ١

 ديبل لوقك هليوهتو هريبكلل امإو ةريود راد و ليجر
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 ناكو كم يل لاقو يهوق ةغلإ ينلكف ةعيبر نزام نم هل تلقف

 هفجأوأ نأ ة ةهارك نوت ةيدلا 4+ 5 لأ 00 كف لاق ركب شل

 يو ناكو ه هتلصق ا نطفف نينماو ار ا 2 هل و

 هدنغت ةيراج هنر.ك ن' 5 يح ا هجن نعد ناك ةنطقلا

 لئافلا لوق
 ”لظ ةيحت مالسلا .ىدها الجر مياصم نا مولظأ
 تاع رف 0 درم  ةلدخاف

 اهيشييا لع ةرصي ةيزاحاو طريخ ملا لج هدر نستمر
 بصنلا هجولأ لاف هنع هلايسف نيضنلاب 5 اهنقل ْش زال نائع أنبأ

 هضراعف متباصا ىعب رذصم ميباصم نال لاقف كلذ لو لاقف

 نا ىلا قلعم مالكلا نا هيلع ليلدلاو اضم لوعنم الجرف لظ

 فلاب ينزال رمإو باوكلا قثإولا نسحتساف مالكلا مييف ٍلظ لوقت
 كم يل فاك ىلع نوذديزي معافركب ةاكسك هاو راد :

 0 كب تر 0 ارث نولوقيف قال ةك ةكرح أون مم فقولا

 هفورح ع هل موفي ال توصف ةعاضق يع امأو

 ةركنج 3 تايلكلا رم 3 ض يؤ ريج ةيناطيط امأو

 بلط نولوقيف أمم ماللا لادباب م ١ فيرعتلا ةأد ١ لعجي نم مومن

 37 ينلا 0 ا انهو درعا باط نودي ري بارش مأ

 د يف مايصمأربمأ ربما نمأ ايري ناكو لئاس هلاس أمل سو هيلع :



 ا 14

 مرح رشتنإو عاشو مهيص الع نع تلأس دق خيشلا لاقف
 مخاسلب نمو ناندع ةلالس ةوفصو ناطختم دلو ةصالخ عاقبلا يف

 ةلاتسا ةعاضنلاو هزاع ةعالبلا كاك يف نازللا 31 5
 دق موق اللعو الم اهوبسنحإو الجو ةليصنت لئاضفلا اوزاح

 0 رو هلكت و مي ةنعنع نع |ودعابت

 يندز كال ربحا اهيا كاذ ام لاقف ةعاضق ةيشغو ربمح ةيناططو

 كنايبنل اعلطتو كلنايبل اقوشن

 هلوق هنمو انيع ةزهلا نم نولدبي مماف مم ةنعنع امأ لاقف
 ةلزلم ءاقرخ نم تعسوت نعأ

 موهعم كيذيع نم ةبابصلا ءام

 تعسوت نئأ ديري

 نولوقيف ًاتيش ةيطاخلا فاك نولدبي مخاف ةعيبر ةثكشك امأو

 لب مقلخ هين )واقل انو كلي الن قوديوب هازل امرأ ككل
 اهديج شديجو اهانيع شانيعف

 يفد يد قابلا ضع نك

 مسالا لوا يف اناك اذا ءاب مملاو اهم ءابلا بلقي نم مهنمو

 رو# وحن قو ردهو رخو ركف رذدو رب < وركب ون يف نولوقيف
 يزال: نان ىلإ نع كح ان كللذ نيو ديعبو دل كيعمو

 نر يل لاقت قالا ىلع تاخد لاق ةغلا كلع ركب ناكر
 ةعيبر مأ سبق ما مقنزامنزاوملا يأ نملاقف نزام نم تلففلجرلا
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 اهجدوه مدقم ىلع هامحت نأ اهبحاوص اهيلع تحنإو ينيلمحت نأ نم
 كلذ ىلأ ريشي وهو اهلبقي ف 0 2 دفنا أ 0 06 هتابحت

 ةغالبلا يف سيفلا ئرما ةلزنم ولع عمو هتديصق هي هلك

 رانلا ىلإ ارعشلا دئاق وهف كلذب هل نيرخالاو نيلوالا ةداهشو
 ةودق ناصو هنج ةنبن ثراص ايف لحدارغا ةرمابا نال ةمايشلا
 نييذحح اك أم كال 0 لها 1 0 كنار

 اهلعي مل ةرتقلا له لها رب نم ةيذجح اليس م

 ظ هناجس يرايلا
 مايقلل ردفللا تقولا ءاج نا ىلا هحلم منحت زيشلا رمتسإو

 وقع ترهب دقو ماقملا نع ا نأ مهلع ىتلاام 1-51 ند داكو

 هن عاستإو هريركأ ةقدو هردبعل ةفرل هتبابم مجولق تالقو هنلالج

 ملسو ةيلع هللا ىلح يبنلا ىلع ىلهو سردلا متخ اهلف هيلع ةرازغو
 مهدي 0 هيئانو ةيعمجلا سيئر و يزيلكنالا هبجاض هللا |

 الحم او نا ىلا دب نوفاح سلحلا لها ظظعمو |وشمو هيلي

 2 يتب لق 3 ا ردصل 3 وصخ ةحارتسالا دعا د

 اننا يف اهنع لاسي نأ. باه لئاسم ضحي ةيلطلا يا
 7 ا اى ص دق دل 00 4 0

 نونف نم هوزاح ام ردق 0 20 00 شير ةدابش
 زعل عيمج م نعذا ىتح بدالا



 الدكت

 ءاونل ا هنم 01 اوال كنز اجل ١ ايي ١ ةيوسما

 د ا ير ا

 اتي نونا يقثو
 00 هنأ لش يديم رجلا قرمل هاك تف لك

 رظعناف اطاصوو اهئافلب ظحيال ناكو ليبحرش ةنبإ ةزينع قشعي
 ”نيقبسف اسنلا فييولحا اذأ 2 لاجرلا نع 12 0 نعظ

 اذأ نها ع ذا كاه ىنختسإو ليج  ةراد ىلا ريدغلا ىلأ

 ىراذعلاو ةزينع تدرو الق هيف نلستغأ ءاملأ اذه تردرو

 كرما رهظ املا يف نعرشو نيبايث نّوضنو اهعم نك يتاوللا

 رمالا اذه ”نربك ١ هتيأر ملف اهيلع سلجو ”نيبايث حمجو سيقلا

 عفديال نأ فاحت نوليبس ىلخي نا هتدشانو نيلع اكللَد قشو

 ةلليوط انمز هتك اعلا نجري نأ دعب الأ 0 "نييلا

 ايلا اهبايخب ىبرق ”نويحتوأ هيلا تحرخت همسق رارلالا يفأف راهنلا نم
 ماركلا ةنب ١ اي اش 0

 ةلبقم اهآرق هيلا تجرخت نلعف ام لثم ىلعفت نأ نم كل كل دبال

 0 ةلاكع قف ردك ,مايث نسبل اف ةربدمو

 ناكاتأ ”نكل يتلخار ترقعول "نط لاقت يلا نع انترخإو
 ا نيولسي ناعجو عطا ءالا تعنجو اهزجتو هنلخ أر رقعف

 الف ابنم نهاقسف رج ة 0ك 5

 كل دب. ال ماركلا ةنب | اي ةزيعل لاف ىه يقبف هتعتما نممتقا نلحترا
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 ديلارهاظ يف مثولا يتابكحولت دم ةقربب لالطا هر

 دلجتو ىبأ كلب ال نولوقي مهطم "ىلع يبحص اهب اًوقو
 ناتيبو كثنبب ةبامم يو 8

 اهملطمو ليوطلا نم يفو ينزللا ىلس يبا نبريهزل ةنلانلاو
 لثخلاف جاردلا ةناموحج ملكت ل ةنمد وأ ما نمأ
 مصعمرشاونيف مثوعيجارم  ٠ماك نييقرلا اه رادو

 أتيب نوتسو نانثأ فو

 اهعلطمو لماكلا نم يرماعلا ةعببر نبا ديبلل ةعبرلإو
 اهماجرف اطرغ دبأت ىني اماقف الحم رايدلا تفع
 اهمالس يحولا نضاك الخ ,ا/860 ىرع نايرلا عفادمف

 أتيب نوناثو ةعبس يشو

 اهعلطمو رفإولا نم مونلك نب ورمعل ةسماخناو
 انيردنإلا رومخ يقبت 0 انيكصاذ كوص يه الأ

 اين ايليلاخ هلا اي اذا ايفا |رمحلا ناك د

 ض دحإو و ثيب ةئام يو
 اهعلطمو :لماكلا نم دادش: ني ةزياضل ةسداسلا

 موت دعب رادلا تفرع 0 0 نم ءارعشا | رداغ له

 يلسإو ةلبع راد احابص يبعو 2لكت ءاوجلاب ةلبع راداي
 نوعبسو ةسجح شو 3

 ارعلطمو فيفخن أ نم يركعبلا ةذل> نب ثراحت ةعباسلاو

3 



 ا 11

35 
 لظم بابش د فيكار

 ربن بليشم ىف 2 ؛تفاغت تدغو

 هأوقك ةتسو ةتس نوب نوكت دقو 4

 ا جات دبع سار ىلع

 هنيشي لذ دبق 0 لجر و ش

 انكي فو نصف هذه معن موقلا ضعب هل لاقف

 نيس كاذللا اه عبتلا ا ىدحأ اه لاقيؤلا كن
 كلذب اهتيمست

 رمشلا مهم لجرلا لوقي ةيلهأما يف برعلا تناكويشلا لاق
 دك هباحأي قح دعا نعايكالزب هع انفي الخ صرألا ىفتأق

 هلئاقل ارخخ ناكو هنع يور هونسحتسا ناف شيرق ةيدنا ىلع هضرعيف
 عيلبجت ةيلهاحلا يف برعلا تناكف هب ًابعي لو حرط 0
 لوأو شيرق نم يما اذه ىلع اهراعشا ضرعتو ةكبب ماع لك يف
 نم كر لع قش ذه سلا هكر رش مو
 وئاغو ءارعشلا هبت .مدرلا لفل يلازطن ني ممول ميأ اهنكرا

 معئارمأ  ضعب رانخأ ةيمأ ينب مايأ ت كنك انا هنن لي مثدئاصق ئ

 رجلا م ينو اهادحأ هذهف عبسلا تناقلخملا نا ا

 يلف بلا "نإ هول كاف انفال اني نرنان عضو ليرفلا ١
 امعلطمو فيا ليوطلا نم
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 هننج نم عمدلا هم بجي + ىتنلا نقذب .بيشلا مديت
 هنقذ لعيسيشلا كلن نأ" + ' هلذ ايصلا دعب ىلا بح

 هذه فو لاق مالا ضعب عيدبلا نفب مل نا خجلا لع الو
 نيب عيجلا وهو داضتلا ماهيا سانجلا نم عيدبلا الع دنع تايإلا

 نم دارملا نال كلذو كلذ ناهوي نيظنلب نيلباقتم ريغ نيينعم
 الو "كيلا لباقي ال ىنعملا اذهب وهو هروهظ ههسبتو بيشملا كح
 رثك ايلكو داضنلا ماهياب يمس كلذلف هظنلب هلباقي انإو عمدلا مس
 نيئيش نبي. ةلبانلا نوكت دف عغلبإ مالكلا ناك تالباقجلا ددع
 هلوقك ةئالث نيب نوكت دقو ةمدقحلا تايبالاك

 اعينيل اذن ايتدلاو نيدلا نحل ١

 لجرلاب سالفالاو رفكلا جنإو

 س هلوقكو

 لبتم دجلاو لاملا ينفي دوحل الف

 ادم دجلإو لال يقيب لخا الو
 ' هلوقك ةعبرا نيب نوكت دقو

 احرشنم رشبلاو ىضرلاب مهلباق

 يل عغشي ليللا داوسو مثروزا

 يب يرغي عصلأ ضايبو ينثنإو
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 حورقلا يذب سيقلا ءرم 0 اذا. رخآ هل لاق مث 0

 را 00
 ام ىلأ زا بس ذل لاطاأ ع لاق

 لوف كلذ نمو الك ضعب ىلا هسفن رعاشلا بسني دقو هعرتذأ

 يوت نيالا“ +١1 اللا لقد ٠
 يف ليا ايتيكملا "خم 0

 يلوق نبا أن ميت يبا لوقو

 ىوللا زن ب ل ضرما

 رلوالا بييبحل الآ بححلا ام
 ىتللا هفلأي ضرالا يف لقلمك

 لزنم لوال أدبإ 5330

 يلوق نب انأ بيشو نب دمحم لوقو
 اقمر نم فرط يداعي نأ . هيا كي وألا م

 م راق ل
 نأ نظا ءارعشلا نيواود ىلع عالطا هل ناكورخا هل لاقف

 اا الا كر يك كاملا هتيب نعم قرس البعد

 ] لا نا
 بيشملا' هنم كلحضي هسارو ## ةنمد ىلع يكبي ربعتسم

 هب قحأ راصف دوجأ هب ءاج البعد ناالا ممن مشلا هل لاقف

 مضعب لوق هنت ىنعملا اذه ظن يف هدعن نم ءارعشلا نافت دقو هنم
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 |ورثك نعل ١ كلذكو يبا اوناكول ) ١ يح ارنا مداخل

 تفرح ىو ااه دز ١ نطاوملا ضعب ل تراس

 ال نالعف اناق لاطو “لق لاعفالا يف كلذ ريظنو نيح ىنعب
 لعف لك ناف لاعفالا عيج كح وه 5 لعافلا نع نايئغتسي
 ريدقت وأ اًظنل ءامسالا الا لاعفالا ىلي الف لعاف نم هل دبإال

 اينغتسا امعم تبكرتو ةدئئازلا ام اميلع تلخد الل نالعنلا ناذهو

 ”لفو كترز ام لاط كلوق وحن لعفلا ميلي نا زاجو لعافلا نع
 مافاضإ 0 0 0 00 كلذكو ا

  5ل ل ل
 اذا الا ةقيدح ناتسبلل لاقي الو انالم ناك اذا الإ بون هل ع
 الاو ةورع هيلع تناك اذا الا زوك ءانالل الو طئاح هيلع ناك

 يهو الا ةنيعظ ةأرلل الو هلها هيفوالا . دان سلبعلا الو بوكو هف
 حدقلل الو ة 3 ارهأ ىلع لمت شا اذاالا ردخرتسلا الو جدوطلا يف 2

 اذفأن ناك اذا الا :قفن برسلل الو:شيرو لصن:هلف ناك اذآ الآ

 امال/ باضر ىلا ءاملالو ظن هيف نراك اذا الآ طمس طبخ الو
 هيلع ناكاذا الآ ةدئام هيلع ماعطلا يدقلل ذختي انالو هللا يق ماد“

 00 ع يف رينك كلذ لثمو نإوخ وهف الإو ماغطلا

 0 ا عقاوم عبتت نمالا اهيلع علطي )ل يفلا ةيبرعلا ةغللا

 ممالك درإوم نم



 ا

 يتبل قارف اذه هلوقو "لع نإودع الف تيضق نيلجالا ايا كنببو
 يناثلا ا نضر ىف نيني اق كدب

 نيبو ديز نيب لاملا لاقي نازجي ملو كلذ زاج لف بطاخلا ريض
 بليغ نق تاياكأ ف درسا ل نيس ف د

 هيلع فطعلا يف نيون روهج طرش دقو رورجنا رمضلا ىلع

 كب تررم نوزدجي الو ديزبو كب تررم نولوقيف راجل ريركت

 يذلا هللا اوقثاو ىلاعت - ف 5 اونحل اذطو هور

 مهضعب لاق ىتح رورجلا .راضلا لع انطع ما ماحرالاو هن نولأست

 هجو مهضعلو قوام يللا اي أرقف مامأ بلخ كيلص قلك

 اهيونت ماحرالاب مسقأ دق هنا يرابل | نوكيف مسنلل واول ن ناب رجا

 الجر عشا عمس مث اهتياعر بوجوو اهتح دكات ىلع اهيبنتو اهلضفب
 لوفي ةنلحلا طس

 طبتغم ءايحالا غي كلل ,ايبو
 ريصاعالا هوفعت 5 ف راصذأ

 نيب ظفل يف هطارتشا يف نشل | ىلع ضارتعالاب ضرعي هناك

 ددقتم ىلا فاضت ن 1

 هيلا مضت أم ربيغتب ةلك كح ربغتي نأ عدبب سيل جملا لاقف

 الآ ايعاضوا نع اليحر اطيضإ قع ءاينالا ليزي ببكرتلا نال

 كلما هدلت مل خا بنر كلوقك مسالا الأ ايلي ال ةراحجما ير فزع

 امير ىلاغت هلوفيك لعنلا اهبلوو اهكح تريغ ام اهب تلصتا اذاف
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 نلربب ةظفل يف انطرتشا اذ ذأ سلجغاب نم ضعب هل لاقف كارتش

 ةفص يف نرارقلا لوق 00
 درفم ىلأ الآ هب راشي ال اذ ظل ناف كلذ نيب نيبذبذم نيتفانلا

 كلذو اضإو باوجلا تدجول رظنلا تققد ول خعشلا هل لافف
 ىدأ هنال ىنعم ددعتم هنكل اظنل ادرفم ناك نإو ةراشالا مسا نأ

 ةيآلا يف مالكا ريدبت ن :راكو ءال الو ءالوه ىلأ ال دعب هلوفب

 و 00 كنيذ نيب

 اهنأ أ ةدرغم تناك ناو ةظفللا هذه ناف هلسر نم دبل

 نأ هلع لدب امو عيجلو ىنخلاو درع عقاولا سنجل قرغتنت
 نيلوعنملا نع نظ باب يف هتباين نيئيش نع بئان انه ةراشالا مسأ

 ددعتم الأ اهدعب عقي ال نيب نأ اذه نم صخ* كلذ تننظوحن

 رزقي كلذك تراكاذا رخآ هل ْلاقف ددعنلا ةيدات يداوي اموأ

 ور نيبو ديز نيب لاما لاقي نامي ال
 نيب فذح هلثم يف باوصلا لب كلذكو هو ثلا لاقف

 لوف نع ةياكح ىلاعت هلوق يف لوقت اف لئاسلا كلذ لاقف

 * ةيناثلا نيب ناف هفلخت ال ادعوم كليب اننيب لعجاف ىسومل نوعرف
 ينيب كلذ بيعشل سوم لوقو درفم وهو بطاخلا ربيضل ةفاضم
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 باطخملا نوكي نا ليدجيو ةثالث نوكت ام ىفدا ةقفرلا كلذكو

 هيلع مهتسلا ر ورمل دحإولا ىلع نيبثالا باطخ ىرج افإو دحاول
 هونك

 رجدزا نافع نبا اي يفارجزتناف '
 اعنم اضرع_مأ ينايعرت تاأو

 ليام يلف لالا ذكرنا توون نسالدبت نكت نأو
 ريركت دارللا نأ لمدجيو فقولا يف اهلادبا ىلع اسايق لصولا يف افأ
 نا ىلع ةلاد ةراما فلالا قحلاف فق فق لصالاو نيترم رمال

 "بنر لاق رانلا لها نع ةياكخكلاغت هلوق يف هولاقاك كلذ دارلل
 نلزلا تلم نال يدا يمر يجرا ةمادارملا نا: :نوجلا

 لادلا هب لوخدلاو اًرارم لعفلا ريركت ىنملا ناب ةرعشم ةمالع
 ىلع الا لخدي الف كارتشالا يضنتي نيب ظفلو درفم وهو ناكم مسا

 هوتكو ةرخالا نييراذلاو منيب لالا كلوقك عومجتوأ نط
 يوم كيذل ىنن كيلا يثوش

 يعولض نمي ماقاف ينتقراف
 كرشم فرحب هيلع فطعلا نم دبالف درفم اهدعب عقو ناف

 وهو درغم أنه اهدعب عفو دقو 20 لاما وحن اولا وهو

 عقإو منا لوخدلا ناب باجل مث ءالاب هيل. فطعو لوخدلا .
 ىلع ةلخاد يبف اظفل درفم لع تلخذ نإو يبف ةلكما ةدع ىلع
 ال. قيال هيمو ءاجلابا يلع“ تقطع ؛كلذلف وشن كرف



 ادغ قبن ةربخ ةديصقو ةرثع لم ةنفحو روس ةبطخو 0 م

 لا

 ببسع هل لاني لبج بن :ايع كانه 0 يف نعظف ةرق

 كولملا تانب ضعبل ربق لبجما بنا ناكو هباعكأ هنع قراثو

 لوم اهيفو
 د ماقأ ام قم آو : * "بونت بوطخلا ناءانتراحا

 ٌبيسن بيرغلل بيرغ لكو + انبه نرايبرغ انا انتراجا
 ٌبيرغبيرغلافينيعطقثنإو . * يلدوب يدعست ينيلصت ناف

 ةنعط بر ) هب ٍلكت امرخا نر 5 نفد تام ايلف

 ةنعطلا هبشف اهكدو لبسي يفلا ةضحلا لصالا يف ( ةروفعتملا ) ةرقتاب

 ةريغصلا ةعصقلا مولا وهو كلدولا اهتم ليسي يلا ةئفحلاب

 نونلا نوكسو ةزيهلا نب ةرقتإو ةنسخلا ةربجتاو ةروسكملا ةرثعدملاو

 ءرمأ اهب. تام يلا ةيدرع يفو هيروكنا برعم فافلا رمكو

 هظنلو هريبعتديف قنأتيو هظفح نم مهلع يقلي عرش مم شيفلا
 لخب الف زجويو لي الف بنطيو حرصيو ينكيو حتويو لمجيو
 ءيربا لوق ىلع مالكصلا دبع ماع هلا اهل ن١
 سيفا

 : لزتمو يح ىركذ نم كب افق

 . لموت لوخدلا نيب اوللا طقس
 7 يم 0

 همنغ يتارو هلبأ يعار نانثأ بلاغلا يف لجرلا ناوعا نا ةداعلا
3 



 ا 5

 هشاثو هلوأ 0 نب د همسإو روثألا

 تبنت (ةبيط ةلمر لصالا يف هانعمو دفنف نزو ىلع هيناث نوكسو

 لل لطول ءزخإو لباعو اليلكا حا ةعيير اهبنإ ةطاف هنإو انإولا

 ة هلوقل حورقلا يذب اضيا بقليو ثراحلا وبإو بهووبا هتيكو
 هدئاصق ضعب

 هين ىفز ناد نرد قلد
 اسوبا تلوحت انايانه لعل

 هدئاصق ضعب يف هلوفل دئاذلاب اضيأ بقليو

 (ادايذ يع يثاوقلا دوذأ )

 يف سيقلا نال ةدشلا لجر لصالا يف سيفلا هرمأ ىنعمو
 نا هيلا بسنف مصل امما ناك سيقلا نا ليقو ةدشلا ةغللا

 يالا ولوق يوري نأ ه ريغ

 لزناف سيقلا ءرمااي يريعب ترغت
 نما رغص افي هدزط ربح هوبا ناكو هلل أ ءرمآ اي لوقي ناكف

 ءابحا يف 0 راص ع ةزينع لجأ

 ينب ىلع كأم و اكو صوصللا مو مكبلاعص عبتجو 0
0 5 

 اًريغص ينعيض رمأ ادغو رمخ مويلا لاق رمخلا برشي ناكو هيب

 لكتس لوطا يف هيل راث ذحا يف ماقو ارييكر اغلا لفث ينلحو
 لصو نا ىلا هيبا راث بلط يف لاز امو هيلا لاخا اعد اذا هيلع



 || لانا

 ”بلقي هنا الا باقلا الو

 ,. "لويتلاو' ىعرلا:نينب :ريقلا الا اورظتي'نا ميتا للا
 ,  ليق دقف لوقيوا لغتي ام لكك

 ئ ةليلك بنيع لك نع ضرلا نيا

 ايواسملا يدبت طخشلا ريع نا اك

 قيقحتا ماعم انيدهيو قيرط موقأ ىلا مايإو ينقفوي ىلاعت هللا
 ةالصلا لضفأ ءايبنالا ءئاس ىلعو هيلع مانالا ريخ دمحم انديس هاي
 ناييلا هلع ناسنالا قلخ ا. ىلاعت هللا نأ اوللعا لاق مث مالسلاو
 يف ةينايرسلاف ةينايرسلاب كي ناكو الك ءامسالا هيلغو مذ ىلخت
 ةغللا اهاضفإو اهصصفا لع عاونا ىلا تاغللا عّون مث تاغللا لوا

 نم لوا نا لوقت اهب قلعتي ام فرط يف لكنلا ديرتف ةيبرعلا .
 امهيلع ليلخلا ا ا

 06 ىلا ليج دعن البج عستن تلاز ام مث مالعثلا
 لاف سل ين ملط دوز هلا هممت

 'اهأ سوفغلاك اهضماوغ بهايغل 000 0 ظ

 : نم تيأرو ا اي ٍ نر 0 هيلز ْي برعلا

 لكمامإو ءارعشلا ءاول لماح نإويد ىنحلا هما
 رثالا هيف درو يذلا روهشملا سيفلا م اربغلا قوف رعاش
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 ا و تاما ىلا نيشلا ديب

 ايظعت اعيج |وماق مهلع مدق ايلف راظننالا يف ةبلطلا عيججو رابغ
 هعم لخدو ةقاحلا فص خيشلا ىتشف هلثبب تلي امب هوفلتو الالجإو هل
 ليو قل يعد نطل لص يلج نع دير جارك يقرا ١

 هسار قرطاف نيرضاحلا عيمج ىلع اعفترم هدحو خيملا ناكف ةفلحل
 متفا هناكم يف لك رقتسإو عبمجلا سلج الو ىلاعت هلل اعشاخ ايلم

 انيلوأ ام ىلع مللا كدمحت ةلمسبلاو ذوعنلا دعب لاقف سردلا خيشلا
 تاوامسلاو ضرالا تقلخ دحت ال يتلا نئملإو دعت ال يلا معنلا نم

 كللل يف كل كيرش ال دمصلا درفلا تاقولخلا عاونا امهف تكسأو

 رهاظلا نطابلا رخالا لوالا ثنا كلفلا يرو كلنلا ربدماي

 ا انتفو مولا دقتملاو لكوتلا كيلعو دنتسملاو عجرمللا كيلاف

 ادع لسع دع انآ يلا طم ادلب محراب كليضرب

 نوتفو ةيفع لئاسم ضعب حرششا نا مخ لا ذاتسالاو عملا سيئرلا

 هلعاط لع تيجو لب هتتلاخم 0 مف ةيلقنو ةيلقع ةيرهزأ .

 عدونا اذه يف ضونلا نع زيملا يسفن نم يفأ عم « «ةنلاحمو

 هدانلا اهب موجراف عترملا اذه لوح موحا نأ ىلع ةردقلا مدعو
 |وهصتو تاوفملا نع فرطلا أوضغت نأ ةذباهجلا رابحالاو ةذتاسالا

 ناسنالا نأ نايبلا نع ينغلا متاولا نم ناف تالرلا نم عقي اع

 لب اك نايل لمن



 موو
 ! نيدلا رع ا
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 261 تصغصف ((06))

 محرلا نمحرلا هللا مس
 هه عوفي

 ن 0 ةعباسلا ة رمال

 ةيقرشملا ةيهوجلا

 لافو هلفقأ مث هيف أم ىلع عل علطإو قودنصلا © اجاوخنا نأ من

 اهزح ِفافف و رخو ةراظنب كتدعو رسل نبال

 ل محلا هجوتم كناف كسفن 'ئىهو اهظفحأو

 ةسردلل كااطيج اك ةرضاح ةيرعلا ثن اكو عجرو هبايث ريغو

 و لا | يقليل ةيقرشملا

 معلا ن ام ةياغب ريل ذيب ذخأو مثأيحو ماقلت ام 0

 ٍِب .ي ويش 0 اكو رابدعالاو مارتحالا نه يغبني اموراقولاو

 و هيلا نويعلا تصخشف ءايلعلا هسيلي اء ةيرصم ةلح
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